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  مقــدمة
من املآثر التي انفرد بها التاريخ اإلسالمي، والحضارة اإلسالمية شيوع التسامح الـديني مـع أصـحاب 

الديانات املخالفة: من اليهود والنصارى وغريهم، وهذا مـا سـجله التـاريخ بوضـوح ومـا اعـرتف بـه املؤرخـون 

  والكتاب األوربيون وغريهم، وأنصفوا فيه اإلسالم، وأمته وحضارته.

كان منطلق هذا التسامح القرآن الكـريم والسـنة النبويـة املطهـرة ثـم تجسـد عمليـا يف صـدر اإلسـالم ويف     

  العهدين األموي والعبايس.

واليهود عىل وجه الخصوص يف املغرب اإلسالمي لهم حضور متميز يستحق بالفعل الدراسة خاصة يف الفرتة     

  م.15-13هـ/7-9

التـاريخ، ولكـن القـارئ للقـرآن  معينة يفدي يف أذهان الناس بتصور خاص وصفات ولقد ارتبطت كلمة يهو     

الكريم يجده قد فصل الحديث عن اليهود تفصيال وافيا، ووصف أحوالهم وأخالقهـم ومـواقفهم وصـفا صـادقا 

لعـدوان، ، واألنانية، والغرور، والجنب، والكذب، واللجاج، واملخادعـة، واوالجحودمستفيضا، فقد وصفهم بالكفر 

وأكل أموال النـاس بالباطـل، والتحايـل، ونقـض العهـود واملواثيـق، وكـراهتهم الخـري، وتحـريفهم للكلـيم عـن 

مواضعه، وحرصهم عىل الحياة، وقتلهم األنبياء، إىل غري ذلك من الرذائل التـي سـجلها القـرآن الكـريم علـيهم. 

إلنسـان واضـحة جليـة فـيهم عـىل مـر العصـور وإن هذه القبائح التي سجلها القـرآن الكـريم علـيهم، يراهـا ا

والدارس لتاريخ اليهود يجـد التباسـا  واختالف األمكنة، ومل تزدهم األيام إال رسوخا فيها ومتكنا منها، وتعلقا بها.

  يف تسميتهم باليهود واإلرسائليني، والعربانيني.

 13:  14فقيل أنهم سمـو بالعربانييـن نسبـة إىل إبراهيـم عليه السالم نفسـه، فقد ذكـر فـي سفر التكوين:     

ماكان إبراهيم يهوديا وال نرصانيا ولكـن " فأىت من نجار وأخرب إبراهيم العرباين" وقد رد عليهم القرآن الكريم "

شـاد بن سـام أحـد أجـداد سيدنــا إبراهيــم عليـه السـالم. "، أو إىل عابر بـن شالـج بن أرفككان حنيفا مسلام

  .12-10سفر التكوين: 

      

   



 

  ب

 

أما تسميتهم باإلرسائيليني أو بني إرسائيل فتعود إىل أبيهم إرسائيل وهـو يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم عليـه   

، فيكـون معنـى الـلــه وهوإيل) الصالة والسالم، وإرسائيل كلمة مركبة من (إرسا) مبعنى عبد أو صفوة، ومن (

  .الـلـهأو صفوة  الـلـهالكلمة: عبد 

وإذا أخذنا ميثاق بني إرسائيـل ال  ولقد ورد يف القرآن الكريم آيات كثرية تنعت اليهود ببني إرسائيل، قال تعاىل:"    

أكـرث الـذي هـم إن هذا القرآن يقص عىل بنـي إرسائيـل ، وقال تعاىل: "83" سورة البقرة اآليةالـلـهتعبدون إال 

  .76" سورة النمل اآليةفيه يختلفون

ولن ترىض عنـك اليهـود والنصـارى حتـى تتبـع أما كلمة اليهود، فقد وردت يف القرآن الكريم أيضا، قال تعاىل:"      

" سـورة ياأيهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء، وقال تعاىل:" 120" سورة البقرة اآلية ملتهم

" سورة املائـدة اآليـة مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا الـلـهوقالت اليهود يد ، وقال أيضا:" 51دة اآليةاملائ

. وقيل أنهم سموا باليهود حني تابوا عن عبادة العجل وقالوا:" إنا هدنا إليك" أي تبنـا ورجعنـا. وقيـل أنهـم 64

اة. وقيل أنهم سـموا نسـبة إىل (يهـوذا) اإلبـن الرابـع سموا بذلك ألنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التور 

  .-عليه السالم–ليعقوب 

موضوع اليهود من املواضيع الجديرة باالهتامم، ذلك أننا نحن املسلمني قد نالنا من اليهود أذى كثري، فإضافة إىل     

فريقـا كـذبوا وفريقـا  كلـام جـاءهم رسـول مبـا ال تهـوى أنفسـهمكونهم تعرضوا لجميع األنبياء، قال تعـاىل:" 

 الـلــه، فهم الذين حاربوا الدعوة اإلسالمية أيضا بكل سالح منذ بعثة النبي صىل 70سورة املائدة اآلية "يقتلون

بعـد طـرد سـكانها   1948عليه وسلم، وهم الذين اغتصبوا أرضنا فلسطني، وأقاموا عليهـا دولـة مزعومـة منـذ

  األصليني و ترشيدهم.

-14-13لذا أثار اهتاممي موضوع " اليهود يف املغرب اإلسالمي يف القرن السابع والثـامن والتاسـع للهجـرة (    

م)، فدراسة الناحية الدينية واالجتامعية والعلمية واالقتصادية لليهود يف هذه الفرتة مهمـة نظـرا ملـا عرفتـه 15

  هذه املنطقة من تحوالت منها:

  قسام املغرب اإلسالمي إىل دويالت.سقوط الدولة املوحدية وان -
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م الذي يقيض 1492مارس13هجرة يهود األندلس (امليغوراشيم) أو الكابوسيني إىل بالد املغرب بعد مرسوم  -

بطرد اليهود من إسبانيا فعملت محاكم التفتيش عىل مطاردتهم ومصادرة أمالكهم ومالحقـتهم حتـى سـواحل 

 املغرب اإلسالمي.

 اليهود األهايل (التوشـابيم) واليهـود القـادمني مـن األنـدلس (امليغوراشـيم)، ومـا االختالف الذي ظهر بني -

 أحدثته هذه الهجرة من تغيري يف البنية االجتامعية والثقافية واالقتصادية.

كام كان لدافع املعرفة واإلطالع عىل املصادر والدراسات الخاصة بحياة اليهود يف بالد املغـرب نصـية يف اختيـار 

 وضوعهذا امل

هــ: تـاريخهم، 9-7كام أن مقصدي يف هذا البحث هو الكشف عن أحوال اليهود يف الفرتة املمتدة بـني القـرنني

وضعهم االجتامعي و االقتصادي وتأثريه يف الحياة املغاربية معتمدة يف ذلك عىل مصادرهم و مـراجعهم ألبـني 

رب اإلسالمي بنظرة أحاديـة، يكتنفهـا التحيـز أن هذه الدراسات درس أصحابها مسألة الحضور اليهودي يف املغ

  الواضح لخدمة أغراض صهيونية.

و حاولت يف هذا الكتاب دراسة أوضاع اليهود يف املغرب اإلسالمي املرحلـة األخـرية مـن العصـور الوسـطى. إذ 

، مام جرت معالجة العوامل التي أسهمت يف توزيع الجامعات اليهودية و خاصة بعد هجرة يهود بالد األندلس

أدى إىل انقسامهم إىل فئتني و ما ترتب عىل ذلك من اختالف بني التوشـابيم و امليغوراشـيم مـن حيـث النمـو 

 و االقتصادي و حتى السيايس. و أكرث ما يتضح يف هذا التباين و االختالف هو ما حدث مـن تطـور تالجتامعي 

املهـاجرين إىل بـالد املغـرب خاصـة إىل املغـرب يف الترشيعات الدينية التـي وضـعها حاخامـات األنـدلس مـن 

  األوسط.

  و تحتوي هذه الدراسة عىل فصل متهيدي و خمسة فصول.

فذكرت فيها أهمية املوضوع والهدف منه واألسباب التـي دعتنـي إىل اختيـاره، واملـنهج  املقدمةأما 

  املتبع فيه، وعرضت فيها أيضا املصادر األساسية املعتمدة.

ضت فيه وجود اليهود يف املغرب اإلسـالمي مـن العصـور القدميـة إىل مطلـع القـرن فعر  املدخلأما 

  م).13السابع الهجري (



 

  د

 

م، 15إىل  13هــ/9إىل      7أوضاع اليهود خالل الفرتة املمتـدة مـن القـرن الفصل األولوتناولت يف 

الـثالث التـي قامـت بعـد وحاولت يف هذا الفصل إعطاء ملحة عامة عن أوضاع اليهود يف ظل الدول اإلسـالمية 

سقوط الدولة املوحديـة، كـام وضـحت أن اليهـود خـالل هـذه الفـرتة اسـتفادوا مـن الحريـة املمنوحـة لهـم، 

  فتحسنت أوضاعهم مع املسلمني يف الوقت الذي فرض عليهم اعتناق النرصانية أو املوت يف أوربا.

التـي يعتمـدون عليهـا لتنظـيم  : فتحدثت فيه عـن مصـادر الترشـيع عنـد اليهـودالفصل الثاينأما    

حياتهم االجتامعية واالقتصادية، وحاولت إبراز التعديالت التي أحدثها اليهود املهاجرون عىل القوانني الضابطة 

  لحياتهم والتي تناسب مطالب اليهود املستجدة والتي كانت نتاجا للرضورات االجتامعية واالقتصادية.

فبينت يف الفصل ظهور ترشيعات محلية لها داللة هامة يف التاريخ اليهودي يف املنطقة وهي ترشيعات ريباخ و      

راشباخ، حيث ركز كل واحد منهام عىل سن قوانني جديدة تساير الزمن دون التخيل أو االبتعاد عـن النصـوص 

ترشيعات التي وضـعها حاخامـات الفـرتة األوىل الترشيعية املوروثة وذلك نتيجة إلحساسهم بعدم العدالة يف ال

حني دونوا التوراة والتلمود، لـذا سـيظهر يف البحـث انقسـام القـوانني إىل قسـمني أو دهـرين: الـدهر القـديم 

  املعتمد عىل املوروث، والدهر الجديد.

حراء ونتيجة لذلك انقسم اليهود إىل قسمني: األصوليون، واملجـددون، فاألصـوليون هـاجروا إىل الصـ

واملناطق الداخلية، وعاشوا حياة مغلقة للحفاظ عىل الرتاث اليهودي القديم، أمـا املجـددون فرضـوا االنفصـال 

  عن العامل وأسسوا فكرهم وقوانينهم وفق مستجدات العرص، وغريوا من بعض عاداتهم.

، فتناولـت يف املبحـث األول تنظـيم الحياة االجتامعية لليهود يف بالد املغرب اإلسـالمي الفصل الثالثبينام تناول     

األرسة عند اليهود فتعرضت للزواج ورشوطه عندهم وكذلك الطـالق وتعـدد الزوجـات واملـرياث، أمـا املبحـث 

الثاين فتناول التقويم اليهودي وكذلك األعياد عنـدهم، وختمـت الفصـل باملبحـث الثالـث الـذي تناولـت فيـه 

يهود يف املغرب اإلسالمي، وكذلك نظرة املسلم لليهودي من خـالل بعـض العادات والتقاليد واألمثال الخاصة بال

  األمثال الشعبية.
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-7الحياة العلمية عنـد اليهـود يف بـالد املغـرب اإلسـالمي وقـد متيـزت هـذه الفـرتة ( الفصل الرابعوأبرزت يف 

  م) بقلة اإلنتاج العلمي، حيث اكتفى اليهود بإعادة نقل ما ورثوه من تراث فكري.15-13هـ/9

أمـا املبحـث الثـاين  وقد تناول هذا الفصل ثالث مباحث: تناول املبحث األول التعليم عند اليهـود،        

اول العلوم العقلية و النقلية بينام انقسم املبحث الثالث إىل قسمني: تأثري الفكر العريب اإلسالمي يف اليهـود فتن

  من جهة وتأثري اليهود يف الفكر األوريب.

 م).15-13هـ/9-7فقد خصصته لنشاط اليهود االقتصادي والسيايس يف املغرب اإلسالمي (ق الفصل الخامسأما      

  استنتاجية.بخامتة  وأنهيت املوضوع

تبعـا للموضـوعات املوزعـة يف  منـاهج متعـددةونظرا لشمولية البحث فقد عمـدت إىل اسـتخدام        

البحث، فاستخدمت املنهج التاريخي، و الوصفي و التحلييل واإلحصايئ، كام اعتمدت املنهج املقـارن للمقارنـة 

  الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي. بني الترشيعات املوروثة واملستجدة ابتداء من أواخر القرن

فقد تعددت هي األخرى مخطوطة كانت أو مطبوعـة، و أول هـذه املصـادر القـرآن الكـريم،  مصادر البحثأما     

  التوراة، التلمود واإلنجيل.

  أما املصادر املخطوطة التي رجعت إليها فأذكر منها:

سـمون اليـوم بالبلـديني، وتنـاول هـذا مخطوط ملؤلف مجهـول بعنـوان: ذكـر قضـية املهـاجرين امل -

 املخطوط دور اليهود االقتصادي والسيايس منذ استقرارهم مبدينة فاس.

 مخطوط الحوطبي وهو يتعلق باألنساب و مخطوط الفقيه العصنوين. -

يف أخبار ملوك املغـرب وتـاريخ مدينـة  أما املصادر املطبوعة فأذكر: كتاب األنيس املطرب بروض القرطاس     

م، رغم أنه أهمل الكثري من أخبـار 1320هـ/720بن أيب زرع الفايس املتوىف عام  الـلـهفاس، أليب حسن بن عبد 

  اليهود وباألخص يف كتابه: الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية.

وديوان املبتدأ والخرب، ومل يرش ابـن خلـدون م): العرب 1405هـ/803كام اعتمدت عىل كتاب ابن خلدون (ت    

  إىل دور اليهود بشكل وايف بالرغم من أنه كان معارصا لهم خالل فرتة البحث.



 

  و

 

يف أخبار غرناطـة، ومـن الكتـب  م)، وأهم كتبه اإلحاطة 1364هـ/776وكذلك لسان الدين بن الخطيب (ت    

ألقىصـ" ألحمـد بـن خالـد السـالوي، ومعلومـات هـذا التي رجعنا إليها:"كتاب اإلستقصا ألخبـار دول املغـرب ا

  الكتاب مهمة جدا خاصة يف الجزء الثالث والرابع.

  ومن كتب الرّحالة يف نهاية العصور الوسطى والتي أفادتني يف البحث:    

وقد رصد كل منهام أحوال اليهـود وأمـاكن  -ورحلة مارمول كربخال -وصف إفريقية  –رحلة الحسن الوزان    

م، 1514هــ/920هم ونشاطهم باملغرب األقىص، والرحالة عبد الباسط بن خليل بـن شـاهني املتـوىف عـام تجمع

والذي زار تلمسان واملغرب األقىص، حيث نال إجازة يف الطب عىل يد طبيـب يهـودي بتلمسـان، وكـان شـاهد 

  عيان لنفوذ اليهود باملغرب األقىص.

م)، وكـذلك 1094هــ/487غـرب يف ذكـر إفريقيـا واملغـرب للبكـري (أما كتب الجغرافيا نذكر منها: كتاب امل    

  م).1262هـ/585كتاب "نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق" لإلدرييس (ت

 Isidore Epstein Les Réponses  deأما املصادر اليهوديـة فقـد رجعـت إليهـا مـن خـالل كتـاب الـّريب:    

l’Afrique du nordخامات الجزائر يف نهايـة العصـور الوسـطى وكـذلك إىل ، إذ جمع يف كتابه رسبونسات حا

  -داللة الحائرين –كتاب موىس بن ميمون

أما املراجع العربية فنذكر منها املوسوعة اليهودية لعبـد الوهـاب محمـد املسـريي التـي أمـّدتنا مبعلومـات     

وافية حول األعياد والطقوس، وكتاب الفكر الديني اليهـودي للـدكتور حسـن ظاظـا، ومؤلفـات الـدكتورة لـيىل 

م، وكتاب عقود الـزواج، حيـث اعتمـدت هـذه إبراهيم أبو املجد منها كتاب بعنوان املرأة بني اليهودية واإلسال 

  الباحثة عىل مصادر عربية، وكتاب اليهود يف العامل العريب لزبيدة محمد عطا.

أما املراجع باللغة األجنبية والتي أفادتني كثريا خاصة وأنهـا اعتمـدت يف دراسـاتها التاريخيـة عـىل مصـادر     

، و Les Juifs d’Algérie et de Tunisie  نــوانبع Maurice Eisenbethيهوديـة وهـي مؤلفـات كـل مـن: 

Haim Zafrani  :منهــاLes Juifs du Maroc  وكتــاب ،La Poésie Juive كــام اعتمــدت عــىل كتــب ، 
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 S.goitein  وHirschberg  وSlouschz  رغــم أن نظــرة هــؤالء نظــرة متعصــبة لليهــود واليهوديــة إال أنهــم

اعتمدوا  يف أبحاثهم عىل مصادر يهودية، كام اعتمدت عىل كتاب برنشـفيك تـاريخ إفريقيـة حيـث عـاد هـذا 

و رسبونسات حاخامات املغرب اإلسالمي الخاصة بفـرتة البحـث. كـام أفـادتني  الباحث يف دراساته إىل تكانوت

يف اسـتقاء املعلومـات الخاصـة  Blancard، و Dufourcq، وDe Mas-Lalrieتي قام بهـا كـل مـن الدراسات ال

  بالنشاط التجاري وسيطرتهم عل أهم الطرق وهو طريق الصحراء.

  كام اعتمدت يف بحثي عىل الدوريات املتخّصصة مثل:     

Revue des Etudes juives, Revue d’histoire des religions, Journal Asiatique, Revue d’outre-mer, 

Revue Africaine, Hesperis.       

  .Judaica encyclopédia و  Jewish  encyclopédiaكام رجعت إىل املوسوعـات املتخصصة منها:      

وقد أفادتني هذه الدراسات الحديثة يف استجالء بعـض غمـوض تـاريخ اليهـود وتشـابك أحـداث تـاريخهم     

بسبب قلة املصادر التي تناولت أواخر العصور الوسطى، وهذا عائد إىل عدم استقرار أوضاع اليهود ابتداء مـن 

  ليهود يف جميع املجاالت.حكم الدولة املّوحدية وما كان لسياسة هذه الدولة من تأثري عىل نشاط ا

إن التعرف عىل اليهود ومكائدهم يف تاريخنا ويف بالدنا رضورة يفرضها الواقع اليوم. فالتاريخ يثبت إثارتهم      

يف فسـادهم عـىل كتـب ومقـررات لتحقيـق مصـالحهم  للفنت والدس والوقيعة بني املسلمني، وهم يعتمـدون 

أن نتتبع أحوالهم وأخبارهم وتاريخهم لنكون عىل بصرية منهم ومن  والسيطرة عىل األوضاع. ولهذا وجب علينا

وهذا البحث يأيت يف هذا السياق، وقد اعتمدت مثلام سـلفت عـىل مصـادر ومراجـع كتبهـا غربيـون  أعاملهم.

  ويهود وتحتاج إىل إعادة قرآءة بعيون عربية إسالمية وتحليل ونقد علميني.

  من وراء القصد، وهو الهادي إىل سواء السبيل. الـلـهو 
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  اليهود يف شامل إفريقيا من العصور القدمية

 م13هـ/7إىل مطلع القرن

مل يكن هناك إسم معني يطلق يف التاريخ القديم، عىل املساحة الشاسعة الواقعة يف شامل إفريقيا الغريب،       

وهي املمتدة غريب مرص رشقا إىل املحيط األطليس غربا، ومن البحر األبيض املتوسط شامال إىل الصحراء الكـربى 

  . (1)بالد الرببرجنوبا. غري أن كتاب الغرب أطلقوا عىل هذه املنطقة إسم 

، ويعنون املنـاطق الواقعـة (2)وأطلق الجغرافيون العرب بعد مجيء اإلسالم عىل هذه املنطقة بالد املغرب     

غرب مرص مبا فيها بالد األندلس، ثم أصبحت تدل عىل املناطق املمتدة غريب برقة إىل املحيط األطليس، وتشمل 

  .(3)طرابلس، وتونس، والجزائر، ومراكش

   ق م. 146 –ق م  813اليهود يف العهد الفينيقي ::  أوال

من الصعب تحديد البداية األوىل لهجرة اليهود نحو منطقة شامل إفريقيا، خاصـة وأن اآلراء حـول هـذه       

الهجرة إختلطت باألسطورة، والقصص، والتاريخ هذا ما جعل استحالة تحديد بداية الهجرة إىل شامل إفريقيـا، 

هود بالسكان األصليني من جهة، وغموض تاريخ هـذه املنطقـة يف ظـل غيـاب املصـادر األثريـة أو واحتكاك الي

  املكتوبة من جهة أخرى. 

وقد حاول بعض املؤرخني تحديد بداية الوجود اليهودي مبنطقة شامل إفريقيا منـذ       

األول األلـف  أن أرست السفن التجارية للفنيقيني بسواحل املنطقـة فأرجعـه إىل حـوايل

 كــام أنــه ال ميكــن التأكــد مــن مشــاركة بعــض اليهــود ألهــل صــور عنــد (4)قبــل املــيالد

  

                                                 
(1) Thomson : History of ancient Geography, Cambrige, 1948,TI, P 259 ; Gsell  Histoire ancienne de 
l’Afrique du nord, Paris, 1921, TI, PP 1-2 .                  

  .270، ص1956البالذري: فتوح البلدان، تحقيق صالح الدين املنجد، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية،  -  (2)
، ص 1، ج1954السالوي: اإلستقصاء إلخبار دول املغرب األقىص، تحقيق جعفر النارصي، ومحمد النارصي، الدار البيضاء،  -  (3)
63-64.  

(4) Slouschz Hebreo-pheniciens et Judeo-Berberes : Introduction à l’histoire des Juifs et du Judaïsme en 
Afrique du Nord, dans Archives Marocaines, T XIV, 1908, PP 86-88 ; De-Cazes :Essai sur l’histoire des 
Israelites de Tunisie, Paris, 1889 ,  PP 14-15 ; J-Mesnage : Le christianisme en Afrique du Nord, 
origines, développement,  extension,  Alger 1914, PP 19-20. 
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ق  814سنة  -املدينة الجديدة  –ثم مدينة قرطاجة  )1(–أي املدينة القدمية -) Utiqueتأسيس مدينة أوتيكا ( 

ومتنوعـة منهـا: روايـة يهوديـة، ، ألن بناء املدينتني إرتبط بأساطري و روايات عديـدة )3(، ثم بها استقرارهم )2(م

  .)4(وأخرى مسيحية، وأخرى إسالمية

إىل أنه كانت هناك هجرات تطوعية من بـالد  -تعود إىل القرن األول قبل امليالد –وتشري نصوص تلمودية      

  . )6( إىل األرض املوعودة )5(كنعان إىل شامل إفريقيا بعد غزو يوشع بن نون لها، والذي قاد العربانيني

 م)، إىل وجود نقـوش عـىل عمـودين مـن الحجـر األبـيض6(ق  Procopeويذكر املؤرخ البيزنطي بروكوب     

(جنوب رشق مدينة قسنطينة) نقرأ عليها كتابة: "نحن الهاربون مـن هـذا اللـص  -عني الربج– Tigisis مبنطقة

ون التحدث باللغة الفينيقيـة حبشوا بن نون"، كام ذكر أن يف عهده كان العديد من سكان شامل إفريقيا يحسن

  .  )7(والتي هي قريبة من اللغة العربية

كام أكد بعض املؤرخني القدماء الوجود اليهودي بشامل إفريقيـا منـذ القـدم، وأن قـدومهم كـان مـن بـالد    

  .)9(ويرجع املؤرخ مارمول تأسيسها إىل يهودى من قبيلة يهودا )8(الشام. وتوجد مدينة باسم آيت داوود

            

   

                                                 
  بعدها. وما 1، ص1948حسني مؤنس: فتح العرب للمغرب، مرص  -  (1)

(2) Moscati :l’épopée des phéniciens, Paris, 1971, P35   
(3) Delattre : Gamart ou la nécropole juive de Carthage, Lyon, 1895 p48  . A  
(4)  R-Roger : Le Maroc Chez les auteurs anciens, Paris, 1924, PP 9-40 

العربانيون: حسب التوراة ينتسب العربانيون إىل عابر من ساللة ارفشكاد ابن سام، وقد كان لعابر ولدان أحدهام فالح  (5)
آلراء حوله. وقد اعترب بعضهم أن أسامء "الخبريو" و "الهبريو" والثاين يقظان. تعددت املحاوالت لتفسري اسم العربانيني وتعددت ا

و "العبريو" هي أسامء واحدة، وقالوا بأن هذه التسمية كانت تطلق عىل القبائل الرحل التي كانت تجوب الجزء الشاميل من 
الكنعانيني واآلراميني: موسوعة  الجزيرة العربية. وكان العربانيون رابع شعب سامي رئييس سكن الهالل الخصيب بعد األموريني و

. وكان العربانيون القدامى خاصة يف العصور األوىل من تاريخهم ينقسمون إىل إثنى 30-26، ص 7، دت، جNobilisعامل األديان، 
 عرشة قبيلة أو سبطا سميت بأسامء أبناء يعقوب: راؤبني، وجاد، وآشري، وزبولون، وشمعون، والوي، ويهوذا، وبساكر، ويوسف،

، 4، ج 1999، 1وبنيامني، ودان، ونفتايل: عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود، واليهودية والصهيونية، القاهرة، دار الرشوق، ط
  .   112ص 

(6) M.Simon : Le Judaïsme berbère dans l’Afrique ancienne, R.H.P.R , T26/1, 1946, PP1-31 ; T26/2,                                  
PP105-145.                                                                                                                                                                      

(7)  Procope : De Bello, vandilco, 2,1, a-c-f : Moise de Koréne, histoire d’Arménie , trad,v. Langlois, Paris, 
1869, P70 ; Gautier :Le passé de l’Afrique du Nord, Paris, Payot, 1942, P141. 

آيت داوود: مدينة قدمية شيدها األفارقة فوق جبل عال، وبها كثري من الصناع وحياة أهايل املدينة قاسية جدا، يتغذون عىل   )8(
، ومحمد ييعرفون القمح: الحسن الوزان: وصف إفريقيا، ترجمة محمد حج الزيت وخبز مصنوع من الشعري، ولحم املاعز، ال

  .118-117، ص 1983األخرض، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
  .20، ص 2، ج1984مارمول كربخال: إفريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد زنيرب، أحمد توفيق، املغرب، دار املعرفة،   )9(
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يف كتابـه العـرب: "الرببـر هـم  أما املؤرخون املسلمون، ومنهم املؤرخ عبد الرحامن بن خلدون، جـاء 

أبناء كنعان، بن حام بن نوح، إعتنقوا اليهودية عن بني إرسائيل عند إستفحال ملكهم لقرب الشام وسـلطانهم 

شـامل إفريقيـا كانـت يف عهـد امللـك داوود عنـدما . كام يشري بعضهم إىل أن هجرة اليهـود األوىل إىل )1(منهم"

. ثـم توالـت الهجـرات حسـب الظـروف )2(تغلب عىل جالوت فهاجر بعضهم إىل مرصـ ثـم إىل شـامل إفريقيـا

بعـد اسـتيالء  )3(السياسية واإلقتصادية، أبرزها هجرة يهود فلسطني الذين متكنـوا اإلفـالت مـن السـبي البـابيل

عىل فلسطني  )5(ق م وبعد إستيالء بطليموس األول 320ق م). ويف عام  586 نةعىل أورشليم (س )4(نبوخذ نرص

  .)6(قام بنفي حوايل مائة ألف يهودي إىل مرص وليبيا

ومل يكن اليهـود املهـاجرون إىل شـامل إفريقيـا تجـارا و رجـال املـال املهـرة فقـط، بـل كـانوا مـن الجنـود     

لوك لتدعيم جيوشهم، ومنهم مـن كـان أرسى حـرب مـن رجـال العسكريني الذين اعتمد عليهم العديد من امل

اسـتيطانهم  )لذلك مل يستوطن اليهود باملنـاطق السـاحلية فقـط بـل شـمل .)7(ونساء، وأطفال بيعوا يف األسواق

حتى املناطق الداخلية، واختلطوا بالفنيقيني والرببر السكان األصـليني، وتكونـت بيـنهم صـالت قويـة، ملـا مـن 

  والفينيقيني من تقاليد وعادات ولغة، كام أخذ اليهود عىل الفنيقيني فن مامرسة التجارة.اليهود 

   

                                                 
ابن خلدون: العرب و ديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب، بريوت، دار الكتاب   )1(

  .109، ص6ج،1992اللبناين، 
الجوطي: تأليف يف أنساب الرشفاء الذين لهم شهرة بفاس، مخطوط مصور بامليكرو فيلم، معهد املخطوطات، جامعة الدول  )2(

  .4تاريخ، ورقة  1443العربية، تحت رقم 
وأىت بهم إىل بابل،  وقع يف السبي البابيل يكنيا بن يهويا قيم ملك يهودا ورؤساء يهودا والنجارين والحدادين من أورشليم   )3(

؛ زبيدة محمد عطا: اليهود يف العامل العريب، القاهرة، 1: 24وقام البابليون بهدم هيكل سليامن وإحراقه: أنظر: أرميا: اإلصحاح 
  . 33، ص 2003، 1عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، ط

الساللة البابلية الرابعة والذي استعاد استقالل بابل أيام حكم نبوخذ نرص الثاين ألن األول نبوخذ نرص الذي ينتمي إىل  )4(
ق م) وهو  562-605( سنة 43ق م)، ونبوخذ نرص الثاين دام حكمه  1103 -1124اآلشوريني لها يف القرن الثاين عرش قبل امليالد(

نة من ثالثة مقاطع معناها "اإلله أشهر ملوك الدولة الكلدانية وقد خلف أباه نبوفالرص، وكلمة نبوخذ نرص أصلها أشوري مكو 
  نبوه يحرص الحدود".

، 151م، ص 1995هــ/1416، 1أنظر: مصطفى كامل عبد العايل، فرج راشد: اليهود يف العامل القديم، دمشق، دار القلم، ط 
  .1هامش

البناء و عنايته بآلهة بابل، وأصبحت بابل يف عهد نبوخذ نرص الثاين واحدة من املدن الكبرية يف العامل القديم، ومن مرشوعاته 
  ومن املحتمل أن نبوخذ نرص قد بنى حدائق بابل املعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع يف العامل القديم.

  . 113، ص 25، ج1996أنظر: املوسوعة العربية العاملية، الرياض، 
ملك مرص  -الجيد –سس األرسة اإلغريقية ق م من أصل مقدوين، مؤ  Ptolemée 1er Soter :(360-283بطليموس األول: ( )5(

  Grande encyclopédie, T8, P891ق م، أنظر:   283-305مابني 
)6( Hirschberg : A History of the jews in North Africa, Leiden, Ej brill, 1974, TI, PP 5-6, 333. 
)7 (  I-Isaac: genèse de l’antisémitisme, Paris, 1956, PP54-58    
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  :م)430 –ق م 146اليهود يف العهد الروماين ( -ثانيا

 )1(ق م، 146خضعت منطقة شامل إفريقيا لإلستعامر الروماين، بعد إحتالل الرومان ملدينة قرطاجـة سـنة      

إفريقيـا، وال نسـتبعد أن الجامعـات اليهوديـة قـد تبنـت عـادات )فاستأنف اليهود حركتهم يف اإلنتشار بشامل

  وتقاليد الرومان.

وابتداء من القرن األول امليالدي تأكد وجود جامعات يهودية بشامل إفريقيا، وهناك أدلة أثرية ونصـوص      

وحدثت أبـرز هـذه الهجـرات يف عهـد اإلمرباطـور  (2).)2(همتاريخية تثبت هجرة اليهود املبارشة وتضاعف عدد

ــوس  ــاين تيت ــد Titus)3(،(3)الروم ــار املعب ــام بتهجــري حــوايل  )4(ودم ــا 30.000وق ــود إىل رشق ليبي ــن اليه –(4)م

Cyrénaïque- ،الســاحلية والداخليــة املتاخمــة  (5)وتــوزع هــؤالء باملنــاطق )5(ومنهــا إىل شــامل غــرب إفريقيــا

   (6).)6(للصحراء أيضا

كام تلت هذه الهجرة اإلجبارية، هجرات تطوعية بشامل إفريقيا، خاصة شامل الصحراء هروبا من القمـع     

بالقبائل الرببرية التي كانت هي األخرى معادية للرومان، وأبرز مظاهر العداوة هـي الثـورة  االروماين، واحتمو 

بـدايتها عـىل شـكل فتنـة بـني سـكان املدينـة مـن يهـود يف برقة، كانت  -Akiba–التي قام بها الحاخام عقيبا 

   (1) (7).)7(وإغريق ضد الحكومة الرومانية

فلجأ بعض اليهود إىل مـدن الشـامل  )Trajan-)6–ومل تخمد هذه الثورة إال يف عهد اإلمرباطور الروماين تراجان

  .)8(للرومان مثل قبيلة زناتة ةضاإلفريقي، وآخرين إىل جنوب الصحراء، واختلطوا بالقبائل الرببرية املناه

  

                                                 
 )1(  Ch. And. Jullien : Histoire de l’Afrique du Nord , Paris, Payot, 1968, T1, PP 63 127-  
 )2(  J.Toledano : Fils d’Abraham : Les Juifs maghrebins, Belgique, 1989, ed Brepol, PP 10-12 

  .9م، ص1927هـ/1345اإلسالم، مرص، مطبعة االعتامد، إرسائيل و لفنسون، تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر   -)3(
ق م عىل ذروة صهيون من جبل موريا، فاستعمل العدد العديد من العامل  1001إىل  1013بنى سليامن الهيكل األول سنة  )4(

يونية ومآلها والفنانني اقتفاء بعمل الفراعنة الذين كان يريد أن يضاهيهم يف مجدهم و رفاهيتهم: ابن أشنهو: أصول الصه
  .81الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، د.ت، ص 

)5 ( M.simon : OP.cit, P 69, n° 2 ; A.Ayoun, B.Cohen :Les juifs d’Afrique, deux mille ans d’histoire,           
Paris1982, P27.                                                                                                                                                           

)6 ( Neher-Benheim : Le Judaïsme dans lé monde Romain, Paris, 1959, PP 32-35  
  ؛42، ص 1982) أورسيوس: تاريخ العامل، ترجمة عبد الرحامن بدوي، بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 7(

  . A.Basset : Recherches sur la religion des berbère, extrait de la R-R, T61, 1910, P35وانظر،
  .117،ص1968) مصطفى كامل عبد العليم: اليهود يف مرص يف عرص البطاملة و الرومان، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 8(
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(2)   

بنصارى الرومـان يف السـواحل، واشـتغلوا  )1(يف هذه الفرتة وقع اختالط السكان األصليني من بربر الربانس      

باملناطق الداخلية، خاصة داخـل ())2(بالزراعة، ومنهم من اعتنق املسيحية أما اليهود فكان اختالطهم برببر البرت

   (5) (6).)4(، وبدأ توسع اليهود رشقا وغربا)3(الصحراء الليبية

–وبدأت الجامعات اليهودية بشامل إفريقيا تتنظم مع بدايـة الحكـم الرومـاين، ويؤكـد املـؤرخ سـرتابون      

Strabon- "...كـام ذكـر بعـض املـؤرخني أن )5( ذلك إذ يقول: "ال تخلوا منطقة عـىل األرض إال واليهـود عليهـا ،

   (10) (7) (8)  .)6(اعتنق النرصانية بقرطاجة مثلام حدث من قبل بفلسطني اليهود هم أول من

 Apologétiqueيف كتـاب  ذلـك )وتضـع) 7(وتخوف رجال الدين املسيحيني من تأثري اليهود الديني باملنطقة     

يشـري يف كتاباتـه إىل  -اإلفريقي الذي عاش خالل القرنني الثاين والثالث امليالدي  )Tertullien)8للمؤرخ ترتوليان 

أن سياسة التهويد كانت نشطة باملنطقة، كام يحتوي كتابه عـىل نـص يسـخر فيـه مـن رجـل وثنـي بقرطاجـة 

 dversos JudacosAم بعنوان 206م و 200، أما الكتاب الثاين لرتتوليان، والذي ألفه مابني عام )9(اعتنق اليهودية

 الـلــهحارب فيه بشدة اليهود وحـاول يف كتابـه أن يـربهن عـىل أن املسـيحيني هـم شـعب  -ضد اليهود –أي 

 Saint -املختار، وأن اليهود اليفقهون يف كتـبهم املقدسـة، و وصـفهم بالغبـاوة. كـام حـارب سـان سـربيانوس 

syprien –  اليهود يف كتابه3(ق (مQuirinumTestimonia ad  )10(.  

                                                 
ترجمة دولت صادق، مراجعة محمد السيد غالب، القاهرة، الدار املرصية للتأليف ) روالند أوليفر: موجز تاريخ إفريقيا، 1(

  .65، ص 1965والرتجمة، 
) البرت: نسبة إىل جدهم مادغيس األبرت، وأقسامهم حزمية، نفوسة، أداسة، لواتة، مكناسة، و زناتة. ومن زناتة جراوة وهم قوم 2(

بجيش حسن بن النعامن عامل الخليفة عبد املالك بن مروان، ومن زناتة  الكاهنة "داهية" صاحبة جبل األوراس التي أوقعت
بنوخزر املغراويون، ملوك تلمسان واملغرب األوسط، وبنو يفرن، وبنو زيان، وبنو مرين، ولكل قبيلة عامئر وبطون وأفخاذ 

  .90، ص 1889ليدن،  ؛ ابن خرداذبة: املسالك و املاملك، 58 -57، ص 1الحرص لها: السالوي: املصدر السابق، ج
)3 ( Renan : Les évangiles et la seconde génération chrétienne, Paris 1879, PP 499-512 ;                                 

Mesnage : op-cit, PP 30-32 et 96-97                                            
  .154-148من النيل إىل املحيط األطليس غربا، املصدر السابق، ص ) يحدد الحسن الوزان الصحراء الليبية 4(

)5 ( Pellegrin :Carthage Latine et Chretienne, Paris1950, P 202 ; Delattre : op.cit, P 49  
)6( Strabon, cité par flavius Josephe, Antiqua-Judaica, T XIV, P 72 ; Mesnage : op.cit, P16.    
)7( CL.  Aziza : La communauté Juive de Carthage au 2es, d’après Tertullien, R-E-J, 1978, PP 491-494 
)8( Toledano : op.cit , P 12  

Les colonies juives de l’Afrique romaine, R-E-J, 1902, P 21. P.Monceaux : )9( 
 (10)Mesnage : op.cit, 1915, P94 
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18 

 

م) بالديانة النرصانية، أصدر هذا اإلمرباطور قرارا مبنح 367-306وملا اعرتف اإلمرباطور الروماين قسطنطني (     

، ومنذ هذا العرص بدأ الرومان يحملون رعاياهم من وثنيني ويهود )1(اليهود حقوق املواطنة من الدرجة الثانية

 –رئـيس أسـقفية هيبـون  – Saint Augustinأوغسـطني القـديس قـام  عىل اعتناق الديانة املسـيحية. فمـثال

  .)Tractus adversus   Judacos )2يف نهاية القرن الرابع امليالدي بحملة شديدة عىل اليهود يف كتابه  -عنابة

قانونا صدرت مـابني القـرن  66كام واجهت حركة التهويد تأخرا نوعا ما يف ظل القوانني الرومانية، مجموعها    

 منها:)3(الثالث والقرن الخامس امليالديني

 13، و)4(مـن مسـيحية أو العكـس، ومرتكـب الزنـا م، الذي ينص عىل إعدام كل يهودي يتـزوج 399قانون عام 

م، الذي كـان مينـع الختـان لغـري يهـودي املولـد، 409م، وعام 407منها قانون سنة  )يا،قانونا خاصا بيهود إفريق

نيني الـذين يرغبـون يف الختـان كمصـادرة ممتلكـاتهم والنفـي، أمـا ثعىل الو            وفرضت عقوبات شديدة 

   (7).)5(الذين يقومون بعملية الختان، فكانت عقوبتهم اإلعدام

م، وعـرف بقـانون 438م ليصـبح قانونـا رسـميا تنفيـذيا سـنة 423م ثـم عـام417وجدد هذا القـانون سـنة     

وكـان هـذا القـانون بدايـة لحرمـان اليهـود مـن مامرسـة شـعائرهم  -Codex Theodosianus–ثيودوسيوس 

  الدينية.

م، دعـم 423 قانونا آخر سـنة ورافق هذا القانون الطرد الجامعي لليهود من الوظائف العمومية، كام صدر    

مينع تشييد معابد يهودية جديدة أو ترميم املعابد القدمية إال  -نهاية القرن الرابع امليالدي-فيه قانونا سابقا له 

   (1) (2) (3).)6(إذا كانت معرضة للسقوط

                                                 
  .230، ص1983األندلسيون املواركة، القاهرة، عادل سعيد بشتاوي:  -  )1(

 )2( E.Eisenbeth : Les Juifs en Algérie , esquisse Historique depuis les origines jusqu'à nos jours , Extrait 

de l’Encyclopédie Coloniale et Maritime, Paris, sd, P7 .   

)3( A.Linder : La loi romaine et les Juifs d’Afrique du Nord, in Juifs et Judaïsme en Afrique du Nord 

dans l’antiquité et le haut moyen -âge, actes du colloque international du centre de recherches et 

d’études Juives et hébraïques et du groupe de recherche sur l’Afrique Antique, 26-27 sept 1983, 

Montpellier,1985, PP 57-58   .  

)4 ( J.Jsaac : op.cit, PP 183-184 

)5 ( A.Linder : op.cit, P60  

  A.Linder : op.cit, P57انظر:  ؛ و38 ت، ص-: يهود الجزائر هؤالء املجهولون، الجزائر، رشكة دار األمة، دالـلـهفوزي سعد  )6(

  

)1(  
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أنهـم بقـوا ورغم تشديد الخناق عىل اليهـود، مل مينـع هـؤالء مـن نشـاطهم الـديني ومبـارشة التهويـد خاصـة 

محافظني عىل امتيازاتهم اإلقتصادية. كام كانوا يعتقون عبيدهم الذين يعتنقـون اليهوديـة طواعيـة فتضـاعف 

يف  ، خاصة أن سياسة التهويد التي رشع القيام بها اليهـود املهـاجرون إىل شـامل إفريقيـا قـد بـدأت)1(عددهم

بعض النصوص املسيحية مـن خـالل املنـاظرات التـي  األصل منذ القرن الثاين امليالدي، وهذا ما أثبت من خالل

الرببرية، -وكذلك من خالل التشابه يف بعض الحروف والسواكن يف اللغة العربية .)2(دارت بني: املنرصون واليهود

. )3(هذا ما يثبت تعايش الساللتني، وظهرت أسامء يهودية ذات أصول بربرية مثل: خلفون، واللبدي، ودونـانش

   (5) (4).)4(ئق الجنيزة بالقاهرة إىل تعامل و تزاوج بني يهود فلسطني والرببركام تشري وثا

هذا فيام يخص النصوص التاريخية، أما املصادر األثرية التي تثبت وجود اليهـود بالشـامل اإلفريقـي منـذ      

م عـىل معبـد يهـودي 19العرص الروماين، فهي عديدة، حيث تم العثور أثناء الحفريـات التـي جـرت يف القـرن 

   .)5(ثالث أو الرابع ميالديوأرجع علامء اآلثار تاريخه إىل القرن ال -1الشكل –Naroف نال ابحامم 

  

  

  

                                                                                                                  
 R-Neher-Benheim :op.cit, P104 

 )2 (J.Allouche-Benayoun, D.Bensimon :Juifs d’Algérie hier et aujourd’hui, Mémoires et identités, 
Toulouse ed- Privat, 1989, P12.                                                                                           )3 للمزيد من (

 الرببرية العودة إىل:- ةاإلطالع عىل األسامء اليهودي
Ismaél Hamet : Les Juifs du Nord de l’Afrique (nom et surnoms), Paris1968 ;Eisenbeth :Les Juifs de 
l’Afrique du Nord, démographie et onomastique, Alger1936 ;  
Abraham Isaac Laredo : Fragments d’onomastique, Judéo Marocaine, bulletin de la société d’archéologie 
de Tanger, 1953,  PP 36-53 ; georges Trenga : Essai sur les Juifs berbères, contribution à l’onomastique 
Judéo – berbère, Rabat, bibliothèque du protectorat, Paris, association Française pour l’avancement des 
sciences , TI, 1927, PP 353-356 ; David Corcos : quelque aspects de la société juive Marocaine dans le 
vieux Maroc : Les prénoms juifs Marocain,    the hebreu university jerusalem, Folklore research center 
studies, vol III (1972), PP 143-229 ; André chouraqui : Marche vers l’accident, les juifs d’Afrique du 
nord, Paris, PUF,1952.                

)4( S.D. goitein : A Mediterranean society, the jwish communities of the Arab world, as protayed in the 
documents of the cairo geniza.969-1250, University of colifornia press, 1978, vol IV, P6.                                     

)5(  R.Cagnat et P.Gauckler : Les Monuments Historiques de la Tunisie, Les Temples Paiens, Paris 1898,    
T1, PP 152-154 ; P.Monceaux : Op cit PP 14-16 
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. كـام )1(ونقوشه ذات أهمية بالغة، وبه القاعة الرئيسية حيث توجد خزانة حفظ بداخلها لفـائف التـوراة )1( 

. أي )3(زينـت جـدرانها بـاملينوراة -Oea–. األوىل بطـرابلس )2(تم العثور عـىل مقربتـني تعـود إىل العرصـ نفسـه

  )2) (3) (4( )5( .Gamarth  )4(قامر –والثانية بقرطاجة فوانيس ذات الفروع السبعة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 

)1(  Y Le Bohec : Les sources archéologiques du judaisme Africain sous l’empire romain, Actes du 
colloque  du centre de recherches et d’études juives et Hébraiques, Montpellier, 1985,   international 

)2 ( Ibid: Inscriptions juives, Ant-Afr, 1981, P 173, n°173. 
اإلجتامع، وكان  املينوراة: كلمة عربية تعني الشمعدان، أصلها الشمعدان الذهبي ذو الفروع السبعة الذي كان قامئا يف خيمة) 3(

يف هيكل سليامن عرش مينورات ذهبية فضال عن مينورات فضية وتأخذ املينوراة شكل شجرة يخرج منها سبعة فروع فنجد فرعا 
قامئا يف الوسط حوله  من كال الجانبني ثالث فروع، فهي تأخذ فكرة تفسري أعني الرب الحامية يف األرض كام تفرس أحيانا بأنها 

نقال عن محاسن محمود الوقاد، اليهود يف مرص اململوكية يف  12-11، 3-2: 4لق الستة ويوم السبت : سفر زكريا: ترمز أليام الخ
 .6، هامش 383، ص 1999م القاهرة، الهيئة العامة للكتاب،  1317-1517هـ/ 923-648ضوء وثائق الجنيزة 

)4( L-Delattre: op cit, P 42; M-Devögue: Note sur Les nécropoles de Carthage, rev-arch, 1889 PP162-186.        
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  معبد حامم االنف: الفسيفساء الكربى: 1الشكل
A.L. Delattre: Gamart ou la nécropole juive de Carthage,

1895, P 38  
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  .  (1)أما املقربة التي عرث عليها مبنطقة سيدي مسيد بقسنطينة فلم يتأكد إنتسابها لليهود - 2الشكل رقم  – أنظر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)  Y Le Bohec: Ant-Afr, 1985, P 190                                                                                                                

 :2الشكل
A-L-Delattre, gamart ou la nécropole juive de Carthage, 1895, P40 

 املسيح يدوس برجليه املينوراة

 مينوراة عرث عليها مبعبد حامم االنف:2الشكل
R.E.J ,XIII , 1886, P 219, Fig .1. 



 

23 

 

إذ عـرث مبعبـد حـامم  -3شكل رقم –كام تّم العثور عىل أداوت عديدة منها الفوانيس ذات الفروع السبعة      

م، يف العديـد مـن 4و  3فانوسا، وتستعمل هذه الفوانيس التي يرجـع تاريخهـا إىل القـرن  27ليف وحده عىل 

. ويوجد بكل مـن متحـف مدينـة (1)، ملامرسة شعائرهم الدينيةShabbatاملناسبات كالزواج، أو الراحة السبتية 

كـام عـرث مبنطقـة موريطانيـا   La lampe à la menorahرششـال، ومتحـف مدينـة وهـران فـانوس املينـورة 

  .(2)القيرصية، ومبنطقة رويحة قرب مدينة تيارت عىل تاج عمود مزخرف بفانوس بجذوع سبعة

  ونستنتج من ما تقدم ذكره ما ييل:   

إن كل املصادر من نصوص أو آثار أو نقوش تؤكد استيطان اليهود بشامل إفريقيا إبتداء مـن القـرن الثـاين  -1

امليالدي. وحركة االستيطان هذه مل تتوقف عىل املناطق الساحلية بـل وصـلت إىل حـدود الصـحراء واختلطـت 

  .1بالرببر الحاقدين واملعارضني أيضا لإلستعامر الروماين كام هو مبني يف الخريطة رقم 

دات الـوثنيني لكـن هـذا كانت العالقة القامئة بني اليهود والوتنيني الرببر، وال ننفي تأثر اليهـود بـبعض عـا -2

 4الشكل رقم المينع متسك اليهود بعقيدتهم ويظهر ذلك من خالل إستعاملهم للختم اليهودي كام هو مبني يف 

  الذي يرمز لليهودية كأمة وعقيدة من خالل التعابري الرمزية.

احية الدينية، لكنهم إن يهود شامل إفريقيا يف العرص الروماين رغم ما لقوه من تضييق الرومان لهم من الن -3

كانوا يتمتعون بحرية تامة يف مامرسة نشاطاتهم اإلقتصادية كالزراعة، والصناعة، كام كـانوا يحتكـرون التجـارة 

  ويفضلون التعامل مع الرومان.

اليهود مل يتميزوا من الناحية اإلجتامعية عن باقي أتباع الديانات األخرى، إذ كانوا يحسنون اللغة الآلتينية.  -4

  .)3(وتم العثور مبقابر يهودية عىل نقوش باللغة الالتينية وكذلك اللغة اليونانية

   

                                                 
(1) L-Delattre : op.cit, PP42-44 .  
(2) Y-Le Bohec : sources archéologique , P19.  

)3( Y.LE Boheg  : asnt-Afr, 1981, PP165-206 ; PP180-190. 

http://al-maktabeh.com



 

24 

 

ومل يعرث عىل أي شكل أو نص يعرفنا عىل طبيعة لباس اليهود ومنـه فمـن املؤكـد أنهـم كـانوا يلبسـون إمـا     

Pallium  أوToga و الكتانأ معطف من الصوف  -)1(الرومانية.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

                                                 
  .51: املرجع السابق، صالـلـهفوزي سعد   )1(

: ختم منقوش عليه املينوراة ذات الجذوع السبعة والحروف 04الشكل رقم L N P  
Y.le Bohec : Antiquités Africaines, XVII, 1981, PP199,n°112 

  املينوراة ذات الجذوع السبعة-4و1ميثل الرقمني :03الشكل
  Nundivus: يحمل توقيع الصانع 3الرقم

 مينورات قرطاجة
1-Al-Delattre : gamart, 1895, P 42 



 

25 

 

 

  م)533-430اليهود يف العرص الوندايل ( ثالثا:

الوندال بقيـادة ملكهـم م، لتخضع املنطقة من جديد لقوات 430انتهى االستعامر الروماين لشامل إفريقيا سنة 

اليهود خالل هذه الفرتة، غري أنه مـن الطبيعـي أن  تكاد تكون منعدمة لتزودنا بنشاطات در. واملصا(1)جنزريك

معاملة الوندال ليهود الشامل اإلفريقـي كانـت مامثلـة ملعاملـة الونـدال ليهـود إسـبانيا، خاصـة إذا علمنـا أن 

، والرومان املسيحيني الكاثوليـك، وحـتام (2)املسيحيني عىل املذهب األريويسالعداوة كانت شديدة بني الوندال 

وجد الوندال يف يهود شامل إفريقيا دعام لرضب العدو املشرتك وهو الرومان، لهذا قـام ملـوك الونـدال بإلغـاء 

  .(3)اإلجراءات اإلستثنائية التي اتخذها الرومان ضد يهود شامل إفريقيا

  م).642-533هد البيزنطي (: اليهود يف العرابعا

م قىضـ البيزنطيـون نهائيـا 534اسرتجع القائد البيزنطي بيليزاريوس شامل إفريقيا من الوندال. ويف عـام       

فساءت وضعية اليهود مام دفع بالعديد منهم إىل الهجرة نحو املنـاطق الداخليـة واإلنـدماج يف  (4)عىل الوندال

  .(5)القبائل الرببرية

نفوذ وقوة الكنيسة باملنطقة، وانعقـد  إلعادة-السياسيةيف حملته –م 533إلمرباطور جستنيان سنة ونجح ا     

  م، ومن قراراته:535مجمع قرطاجة سنة 

تقسيم شامل إفريقيا إىل ستة أقـاليم كنيسـية، وعـىل رأس كـل إقلـيم أسـقف، وحوربـت بشـدة األريوسـية، 

  .(6)والدوناتية واليهودية، والوثنية

  

  
                                                 

  .117- 109، ص 1963، 11إبراهيم  عيل طرخان: شامل إفريقيا و الوندال، املجلة التاريخية املرصية، العدد (1)
م)، الهويت نرصاين يوناين من سكان اإلسكندرية، دعا إىل 336- 250أألريوسية: مذهب مسيحي، نسبة إىل بليزآريوس (  (2)

تخفيف منزلة االبن والروح القدس، فاألب وحده هو الذي يستحق لقب اإلله، أما االبن فهو مخلوق من العدم بإرادة األب، 
م كل اآلراء القائلة بعدم ألوهية املسيح ويف 325ألرض، وأدان مجمع نيقية سنة التي خلق بها الساموات وا الـلـهوأنه كلمة 

؛  قاموس 14-13، ص2005، 3مقدمتهم آراء آريوس: أنظر أحمد السحمراين: موسوعة األديان امليرسة، بريوت، دار النفائس، ط
  .7املذاهب واألديان، ص

(3) Eisenberth : Les Juifs d’Algérie : P 7 
  .160ر: إبراهيم عيل طرخان: املرجع نفسه، ص أنظ  (4)
صالح بن داوود اآلنيس: فتح امللك املعبود يف ذكر إجالء اليهود، تحقيق محمد عيىس الحريري، حولية دار العلوم،  (5)

  .4، ص5،مج1985القاهرة،
(6) A. Fliche, V-Martin : Histoire de l’église, Paris, 1939, T III ,PP 50-52                                                                 
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منه منـع مامرسـة الشـعائر  12" وهو قانون خاص بشامل إفريقيا، نصت املادة La Novelle 37وتم إصدار "

  والطقوس األريوسية، والدوناتية، واليهودية، والوثنية.

من نفس القانون عىل تحويل املعابد اليهودية إىل كنائس، كام أصـدر اإلمرباطـور جسـتنيان  08ونصت املادة  

"131La Novelle   م و"543" عامLa Novelle 146 م، هذه القوانني التي أصـبحت تراقـب وتحـدد 553" عام

  .(1)دليس فقط عالقات اليهود بالعامل الخارجي وإمنا أيضا الحياة الخاصة لليهو 

                                                 
(1) M-Eisenbeth : Les Juifs d’Algerie ,P 7. 
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كام فرضت قيود عىل القانون واملحاكم اليهوديـة منهـا، منـع الـزواج بـني مسـيحي ويهوديـة، أو يهـودي      

  .)1(ومسيحية، وكل مخالف لهذا القانون يتم إعدامه

ويف نهاية القرن السادس املـيالدي قلـت مضـايقات البيـزنطيني تجـاه اليهـود، خاصـة يف عهـد اإلمرباطـور      

م) الذي ألغى بعض القوانني أهمها: إجبار اليهود عىل إعتناق املسيحية وإرجـاع Maurice )582-602موريس 

  .)2(املعابد التي صودرت ألصحابها

الـذين طـردوا مـن  -Saphardim–)3(كام شهدت منطقة شامل إفريقيا هجرة يهود إسـبانيا أو السـفرديم     

م فالفيوس ليزاوبوت ومن جاء من بعده يف القرن السابع قبل القوط الغربيني، وإثر األعامل التي قام بها ملكه

م. هذه القرارات خريت اليهود بني إعتناق املسـيحية 694وعام  613، إثر قرارات مجامع طليطلة عام)4(امليالدي

  .)5(أو املنفى مع مصادرة املمتلكات ففضل معظم اليهود اإلستقرار شامل غرب إفريقيا

  م).1212-642هـ/609-21سالمي (اليهود تحت الحكم اإل : خامسا

، أصـبحت تعـرف هـذه املنطقـة بـبالد املغـرب )6(م642هــ/21بدأ الفـتح اإلسـالمي لشـامل إفريقيـا عـام     

بن سعد أن ينهي الوجود البيزنطـي،  الـلـهرجل بقيادة عبد  20.000اإلسالمي، ومتكن الجيش اإلسالمي بتعداد 

م عىل يد موىس بـن نصـري الـذي متكـن مـن إخضـاع بـالد 704هـ/86لكن الفتح مل يتم نهائيا إال يف أواخر سنة 

  .)7(هـ89املغرب ما عدا مدينة سبتة عام 

   

   

                                                 
(1) Chouraqui : op.cit,P 78 
(2) Mesnage : op.cit, P 95 

د بهم يهود إسبانيا يف البداية وحوض البحر األبيض املتوسط، كام تشري إىل مكان شامل فلسطني نفي إليه السفرديم: املقصو  (3)
اليهود بعد السبي البابيل، لكن معنى الكلمة تغري وأصبحت تدل عىل الفكر اليهودي يف العصور الوسطى عىل شبه جزيرة إيبرييا 

ئك اليهود الذين عاشوا يف إسبانيا والربتغال مقابل اإلشكناز الذين كانوا يعيشون التي تضم إسبانيا والربتغال، وأطلق عىل نسل أول
يف أملانيا، وتدعي الصهيونية بأن الجذور العرقية للسفارديم ميتد تاريخها البعيد لتصل بالعرق السامي الذي دخل إىل إسبانيا 

مرباطورية: أنظر: املسريي: موسوعة املفاهيم عقب سقوط مدينة أورشليم والتي عىل إثرها توزع اليهود يف أنحاء اإل 
  .213 ، ص1975واملصطلحات الصهيونية، 

؛ إبراهيم 33، ص 1973ب األقىص، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ر محمد الحبيب بن خوجة: يهود املغ -(4)
  .166، ص 1958طرخان: دولة القوط الغربيني، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، 

(5) J.Juster : La condition légale des juifs sous les rois visigoths, in Etudes d’histoire juridique offertes à 
Paul F-Girard, Paris, 1912-1913 , T I, PP 289-295 ; N Slouschz : Les Tribus du Maghreb El.Aqca 
(Maroc), in Arc-Mar, T XIV ,1908, P 338                                                                 

  .26- 25، ص 3، مج1869ابن األثري: الكامل يف التاريخ، بريوت، دار صادر،  (6)
  .64، ص 1964أنيس الصباغ، بريوت، دار الكتاب اللبناين،  الـلـهابن عبد الحكم: فتوح إفريقيا واألندلس، تحقيق عبد  (7)
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  وكان الرببر أثناء الفتح اإلسالمي يكونون ثالث مجموعات رئيسية يف ساحل شامل إفريقيا.  

قبيلة لواتة وأحالفها من القبائل الرببرية مثل هوارة، و أوريغة، ونفزاوة، وأوربة، وهذه تنترشـ  يف الرشق: -   

يف الغــرب، وتنترشــ فروعهــا داخــل املغــرب األوســط               يف طــرابلس و برقــة وجبــل أوراس وصــنهاجة 

           غـامرا، و برغواطـة، و مصـمودة، و جزولـة،  واملغرب األقىص، وتشمل كتامة و زواوة، و زناتة، و بني فريـدة، و

و ملطة. و زناتة تنترش فروعها يف منطقة ممتدة من طرابلس رشقا إىل الغـرب، ولهـا فـروع عديـدة أهمهـا بنـو 

  .)1(يفرن، و مغراوة، و جراوة

وعموما واجه الجيش اإلسالمي الفاتح لبالد املغرب مجتمعا متشابكا تكرث فيه العبادات الوثنية، إىل جانب      

الديانة اليهودية، واملسيحية، وكانت الديانة املسيحية هي الغالبة بالنسبة لليهوديـة ولـيس للوثنيـة، ومل ميثـل 

  .)2(شخص 20.000من مجموع السكان أي حوايل  %1اليهود إال نسبة 

واملصادر اإلسالمية فقرية يف معلوماتها حول وجود اليهود باملغرب اإلسالمي وإن جاءت فهي متضاربة، فحسـب املـؤرخني     

ـ/487املسلمني كالبكري (تويف ـ/527م) واإلدرييس (تويف1094ه ـ/808م) وابن خلدون (تويف1132ه م)، كانـت العديـد 1406ه

ـا  من القبائل الرببرية عىل الديانة ـ يقـول عـن قبيلـة نفوسـة أنه ـثال اإلدرييس اليهودية، غري أن هناك اختالفا يف آراء هؤالء، فم

، يف حني يشري ابن خلدون إال أن جزء من الرببر كانوا عىل الديانة اليهودية ومنهم: جراوة، و نفوسة من بربر إفريقية، )3(مسيحية

ـا ذكـره ابـن )4(ب األقىصمن بربر املغر  وفنداولة، و بهلولة، و غياتة، و فزاز  ـتنادا مل . واهتم املؤرخون اليهود بقبيلـة جـراوة واس

ـا ذات  )5(خلدون وكتبوا عن الكاهنة و إسمها داهية بنت تابتة بن تيفان ملكة جبل األوراس وقومها مـن جـراوة، ويقولـون أنه

  .)6(يهوديةأصول 

      

   

                                                 
  .44، ص 1984بن عمرية: دور زناتة يف الحركة املذهبية باملغرب اإلسالمي، الجزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  )1(
، ص 1994، 1فليب فرج، يوسف كرباح: املسيحيون واليهود يف التاريخ اإلسالمي، والرتيك، ترجمة بشري السباعي، القاهرة، ط )2(

  .2، هامش50
  .1994ق يف اخرتاق اآلفاق، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، اإلدرييس: نزهة املشتا -  )3(
  .218، ص 6ابن خلدون: املصدر السابق،ج -  )4(
ابن خلدون: املصدر نفسه؛ وسامها ابن أيب دينار دامية بنت يتفاق: ابن أيب دينار: املؤنس يف أخبار إفريقيا وتونس،  -  )5(

  .34م، ص 1967هـ/1387تحقيق محمد شامم، تونس، املكتبة العتيقة، 
)6( Shloushz : Judeo-Hellenes et Judeo-Berbers, recherche sur les origines des juifs et du Judaïsme en 

Afrique, Paris, 1909, P179.                                                                                                                                         
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املؤرخ املاليك يذكر يف كتابه رياض النفوس أنها كانت وثنية، وإال ويقولون: إنها كانت عىل الديانة اليهودية، غري أن 

ـا ـلمون بعـد هزميته ـا املس ـاكيف يفرس حمل الكاهنة صنام من خشب كانت تعبده عنـدما طرده ـال  ، ولقيـت حتفه يف جب

ـ/81األوراس أواخر سنة  البي أنها كانـت عـىل وهذا لعدم وجود وثنية يف الديانة اليهودية، قال عنها املؤرخ محمد ط )1(م700ه

ـ/50وقد عمل العرب بعد تأسيس مدينة القريوان ( .)2(الديانة املسيحية ، وأصبحوا جزاء )3(إىل اإلسالم م) عىل تحويل الرببر 670ه

ـاره عـىل  ـاد بعـد إنتص ـارق بـن زي من الجيش اإلسالمي، وكانوا من الفاتحني لبالد األندلس، إذ تم فتح هذه املنطقة عىل يد ط

ـ/92لغربيني يف موقعة وادي لكة (القوط ا   .)4(م) وأتم الفتح موىس بن النصري ثم ولده عبد العزيز711ه

وال يستبعد اتصال يهود األندلس بيهود املغرب، واستنجادهم بالعرب بسبب إضـطهاد القـوط لهـم وهـذا     

بتسـامح كبـري مـن جانـب العـرب ابن الخطيب ذكر أن اليهود متتعوا وذكر  بالرغم من إنعدام األدلة التاريخية.

، وظلت الهجرة اليهودية مستمرة من اسبانيا إىل املغـرب والعكـس مـع بدايـة )5(ملؤازرة اليهود لهم عند الفتح

مـن األقبـاط  1000م) أخـاه وايل مرصـ بنقـل 705-685هـ/86-66الفتح اإلسالمي، كام أمر الخليفة عبد امللك (

  .)6(ائهاواليهود من مرص إىل القريوان بعد إنش

غري أن حياة اإلستقرار التي كانت تعيشها بالد املغرب بعـد إمتـام الفـتح مل تـدم طـويال، إذ انتقلـت     

ـق ابتـداء مـن  حركة الخوارج والشيعة إىل املنطقة، هذه الحركة التي عرفـت نشـاطا كبـريا يف بـالد املرش

قبـل الدولـة األمويـة، ثـم الدولـة القرن األول الهجري، وبسبب التضييق التي واجهته هذه الحركة مـن 

العباسية، انتقلت هذه الحركة التي كانت رسية يف البداية إىل بالد املغرب اإلسالمي، وقد نجحت دعوتها 

 يف املنطقة ألنها لقيت الدعم من السكان األصليني الذين كانوا نـاقمني عـىل ظلـم الـوالة لهـم، وفرضـهم 

  

   
                                                 

املاليك: رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان و زهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم، تحقيق بشري البكويش، محمد  -  )1(
  54، ص 1، ج1994العرويس العطوى، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

)2( M.Talbi : Un nouveau fragment de l’histoire de l’occident musulman, L’epopeé d’Alkahina , Cahiers  
de Tunisie, 1971, PP19-52                                                                                                                           

                      .     
  .465، ص 3ابن األثري: املصدر السابق، مج -  )3(
املقري: نفع الطيب يف غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيره لسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد محي الدين عبد  -  )4(

  .17، ص 1، ج1901الحميد، القاهرة، 
  .16، ص 1928ة، القاهرة، ابن الخطيب: اللمحة البدرية يف أخبار الدولة النرصي -  )5(
؛ دوزي: املسلمون يف األندلس، ترجمة حسن حبيش، 17، ص 1901ابن الخطيب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة، القاهرة،  -  )6(

  .40- 38، ص 3، مج1994القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 
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فقامـت ثـورات وكانـت نتيجتهـا تأسـيس دولـة مسـتقلة منهـا: الدولـة ، )1(عليهم رضائب فادحة وتخميسهم

، يف منتصف القرن الثاين الهجري )2(الرستمية التي أسسها عبد الرحامن بن رستم مبساعدة اإلباضية من الخوارج

م)، وكانت مختلفة السـكان مـن بربـر، وعـرب، ويهـود، ونصـارى، ودولـة بنـو مـدرار 909-776هـ/160-296(

بـاملغرب  )3(صفرية. والدولة الزناتية يف منتصف القـرن الثـاين الهجـري، ودولـة برغواطـة يف تامسـنامبساعدة ال

م) التـي أسسـها 909-800هــ/296-184األقىص يف النصف األول مـن القـرن الثـاين الهجـري، ودولـة األغالبـة (

ل نفوسـة رشقـا إىل وادي يف النصف الثاين من القـرن الثـاين الهجـري، وامتـدت مـن جبـا )4(إبراهيم بن األغلب

ميزاب غربا. وكان اليهود ميثلـون نخبـة يف مـدن الدولـة األغلبيـة خاصـة األطبـاء مـنهم: إسـحاق بـن سـليامن 

ودولـة األدارسـة السـنية بـاملغرب األقىصـ التـي  .)6(الثالـث الـلــه، كان طبيبا لألمري األغلبي زيادة )5(اإلرسائييل

م)، وكانـت 579هــ/643، ودامت إىل غاية ()7(م)897هـ/172(  الحسن  بن الـلـهأسسها إدريس األول بن عبد 

حارضتهم يف بلدة ولييل قرب طنجة، ثم أسس األدارسة مدينة فاس وأصـبحت عاصـمة لهـم، وهـي أكـرث بـالد 

، وعموما استقر اليهـود خاصـة باملـدن التجاريـة )8(املغرب يهودا، وأصبح يطلق عىل مدينة فاس بفاس بال ناس

  ا الساحلية أو الداخلية.سواء منه

وقد جـاء يف بعـض املصـادر اإلسـالمية، أن إدريـس األول قىضـ عـىل جميـع اليهـود     

 ، إال أنه تـم اإلشـارة إىل قبائـل متهـودة يف عهـد إدريـس الثـاين،)9(والنصارى واملجوسيني

  

                                                 
اجعة ح ، بن كوالن وليفي بروفنسال، بريوت، دار ابن عذاري: البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، تحقيق ومر  -  )1(

، ص 1995؛ الشامخي: كتاب السري، تحقيق محمد حسن يونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 85،   ص 1، ج2الثقافة، ط
42.  

  .52ابن عذاري: املصدر نفسه، ص  -  )2(
  .426ابن خلدون: املصدر السابق، ص  -  )3(
؛ 14، ص3، قسم1964ابن الخطيب: أعامل اإلعالم، تحقيق أحمد مختار العبادي، ومحمود إبراهيم الكتاين، الدار البيضاء،  -  )4(

  . 31، ص 1978محمود إسامعيل: األغالبية، سياستهم الخارجية، املغرب، مكتبة وراقة الجامعة، 
م، امتهن الطب مدة طويلة، استقر 855ية، ولد مبرص عام إسحاق بن سليامن اإلرسائييل: أشهر فالسفة وأطباء إفريق -  )5(

وخليفته محمد القيم، تويف بتونس  الـلـهبإفريقية وأصبح الطبيب آلخر أمراء األغالبة، وطبيب مؤسس الدولة الفاطمية عبيد 
 H-Leclerc : Histoire de la médecine Arabe, Paris1876, T I, PP 413-416 ; Encyclopedia: انظر: 955عام 

Judaica, art «Ishaq b-Israeli », T9, PP 1063-1065.  
 Sebag : L’évolution d’un ghetto nord Africain : La Hara de Tunis, Paris, Presseأنظر:  -  )6(

Universitaires,1959, P51  
  .85، ص1؛ ابن عذاري: املصدر السابق، جـ183-169، ص 1السالوي: املصدر السابق، ج -  )7(
  .115، ص 1913-1911، 2البكري: املغرب يف ذكر بالد إفريقيا واملغرب، طبعة دي سالن، الجزائر، ط -  )8(
  .211، ص 1ابن عذاري: املصدر السابق، ج -  )9(
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، وبنـى لهـم )2(القدميـة، وسمح لليهود والنصارى بالسكن داخل مدينـة فـاس )1(عندما قام ببناء فاس الجديدة 

، كـام ذكـر كـل مـن البكـري وابـن )3(حيا خاصا بهم، وكانوا يدفعون رضيبة سنوية مقدارها ثالثون ألف دينـار

، هذه اإلشارات كلها دليل كايف إلثبات بقاء اليهـود )4(خلكان وجود باب يعرف بباب اليهود جنوب مدينة نكور

  يف فاس.

والعدل يف ظـل الحكـم اإلسـالمي مـادموا يخضـعون لقـانون أهـل الذمـة  ومتتع اليهود والنصارى بالحرية    

وال بـاليوم اآلخـر وال  الـلــهقـاتلوا الـذين ال يؤمنـون بغز وجـل : " الـلـهويدفعون الجزية، كام جاء يف كتاب 

ورسوله واليدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يـد وهـم  الـلـهيحرمون ما حرم 

  .)5("صاغرون

وحـدد الفقيـه املـاوردي رشوط  -عنـه الـلــهريض  -عهد الخليفة عمر بن الخطاب ويرجع دفع الجزية إىل    

ث البن نغرالة اليهـودي الـذي ، يف القرن الخامس الهجري/الحادي عرش امليالدي، إال إذا خانوا كام حد)6(الجزية

م) بسـبب خيانـة 1066هــ/459قتل هو وأكرث من ثالثة آالف يهودى، وأخذت أمـوالهم إثـر حـوادث غرناطـة(

وملا تداعى أمر دولة األدارسة، ظهرت دولة شيعية آخرى يف املغرب اإلسالمي، وهي الدولة  .)7(اليهود للمسلمني

، ودام حكمهـا يف بـالد املغـرب )8(الشيعي مؤسس هذه الدولـة الـلـهالعبيدية الفاطمية التي تنتسب إىل عبيد 

، واعتمدت )9(الفاطمي الـلـهم، لتنتقل إىل مرص يف عهد املعز لدين 975هـ/365إىل غاية م904هـ/296من سنة 

هذه الدولة عىل عصبية قبائل كتامة وبعض القبائل العربية الساخطة عىل ظلم الوالة العباسـيني والـذي كـان 

  .)10(ميثلهم الحكم األغلبي

                                                 
  ابن عذاري: املصدر نفسه. -  )1(
م، رسالة دكتوراه غري 1554-1465هـ/962- 869ال عيل عبد العزيز: عالقات املغرب األقىص الخارجية يف عهد بني وطاس نو  -  )2(

  .233، ص 1991منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، 
  .95م ص 2006هـ، 1427، 1أحمد رية: اليهود يف املغرب األقىص، الرياض، مكتبة الرشد، ط الـلـهعطا  -  )3(
؛ ابن خلكان: وفيات األعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر، 20البكري: املصدر نفسه، ص  -  )4(

  .272وص  85، ص1، ج1978
  .29سورة التوبة: آية  -)5(
  .126، ص 1983املاوردي: األحكام السلطانية و الواليات الدينية، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية،  -  )6(
  .375، ص3ابن عذاري: املصدر السابق، ج -  )7(
ون املقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار األمئة الفاطميني الخلفاء، تحقيق جامل الدين الشيال، القاهرة، املجلس األعىل للشؤ  -  )8(

  .66- 65، ص 1، ج1967اإلسالمية، 
  .212، ص 1؛ ابن عذاري: املصدر نفسه، ج99املقريزي: املصدر نفسه، ص  -  )9(
  .55املقريزي: املصدر نفسه، ص  -  )10(
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وأسس الفاطميون مدينة املهدية رشق القريوان وأصبحت عاصمة لهـم، وبنـي بهـا أكـرب مينـاء يف املغـرب      

وغنية، كام كانت لهم نشاطات ومبـادالت  )1(اإلسالمي، وتوسع نشاط املدينة، وكان اليهود ميثلون جالية واسعة

، وقرب الفاطميون إليهم العلامء واألطباء اليهـود وأصـبحوا يف )2(البحرتجارية واسعة، كام كان لهم فندق قرب 

وكان مستشار الخليفة )3(، والطبيب دونانش بن متيمPalitielخدمتهم من بينهم العامل الفليك الحاخام بلسيال 

-406( م)، كـام كـان الطبيـب الخـاص للمعـز بـن بـاديس975-953هــ/365-341(الـلــهالفاطمي املعز لدين 

، كام كـان طبيـب الخليفـة الفـاطمي )4(م)1020هـ/411عطا( يهوديا وهو إبراهيم إبن م)1067-1015هـ/345

، وأمر الفقيـه أبـو عمـران مـوىس )5(م) يهودي لقب بالحقري النافع1021-996هـ/411-386( الـلـهالحاكم بأمر 

  .)6(الفايس أن يصبغ طرف عاممة إبن عطا اليهودي باللون األصفر

وملا انتقل الحكـم الفـاطمي إىل القـاهرة، أوكـل الخليفـة املعـز حكـم الـبالد لبلكـني بـن زيـري بـن منـاد     

الصنهاجي مهمة إدارة املغرب باسمه باستثناء طرابلس ومضارب قبيلة كتامة، يف هذه الظروف قام بلكـني بـن 

املنطقة خاصة الثورات التي قامت  زيري بنقل يهود تلمسان وفاس إىل آشري، بسبب الثورات التي عرفتها هذه

بها قبيلة كتامـة التـي كانـت تـرى أنهـا أوىل مـن صـنهاجة يف أخـذ اإلمـارة ملـا قدمتـه للدولـة الفاطميـة مـن 

 .)7(خدمات

وعكس ما كانـت عليـه األوضـاع بـاملغرب األوسـط واملغـرب األقىصـ مـن عـدم      

  يعـرف اسـتقرارا، ومتيـزاإلستقرار السيايس، كان املغرب األدىن تحـت حكـم الزيـريني

  

   

                                                 
؛ وأنظر:                       282-281، ص 1؛ اإلدرييس: املصدر السابق، ج29البكري: املصدر السابق، ص   -(1)

Hirschberg :op.cit,P103  
(2) Jews and Arabs, New york,1946, PP 114-115.  S-Goitein:  

م، تتلمذ عىل يد اسحاق بن سليامن، امتهن الطب، ودخل يف خدمة ثالث الخلفاء 890دونانش بن متيم: ولد حوايل  -(3)
  Le sefer yet sirahالفاطميني، كام كان عاملا يف الرياضيات، وعلم الفلك، وله عدة مؤلفات باللغة العربية أهمها كتاب الخلق 

باللغة العربية ومل تبق إال الكتب املرتجمة إىل اللغة العربية، وكانت ملؤلفاته تأثري واضح أوىل كتابات القبالة، ضاع أصل الكتاب 
 Encyclopedia Judaica ; art-Dounash, T6, PP 271-272 ; G-vajda : Leعىل الفكر اليهودي يف العصور الوسطى: أنظر: 

Commentaire Kairouanais sur le livre de la    création, R-E-J, 1940, PP 132-140 ; 1946-1947, PP 99-156 ; 
1949-1950, PP 67-92 ; 1953, PP5-39.                         

  .16 ، ص3الدباغ:  معاليم اإلميان، تحقيق محمد ما صور، تونس، املكتبة العتيقة، ج -(4)
                           وانظر :                    ؛70- 56، ص 1908ابن القالنيس: ذيل تاريخ دمشق، بريوت، -(5)

Chouraqui :op.cit, P 115 
 ,H.R-Idris: La Berberie orientale sous les zirides (X-Xll es), Paris؛ وانظر: 201 الدباغ: املصدر السابق، ص -(6)

1962,T II, P 767.                           
                 

(7) Ch-And Julien : op.cit, T II , PP 66-75 ; Hirschberg, op.cit, PP 75-84 
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يهود قابس بحاخاماتهم الذين برعوا يف علوم الدين، وكانت لهم إتصاالت مع مدرسـة بابـل للنظـر يف بعـض  

املشاكل الفقهية، ومتتع النصارى و اليهود باآلمان، ومل يفرض عليهم اللباس األسود كام فرض عـىل أهـل الذمـة 

  .)1(مبرص والشام

م، عرف املغرب اإلسالمي متزقا وإنقساما، 11هـ/5ومنذ اضمحالل دولة األمويني يف قرطبة يف مطلع القرن       

فقامت نزاعات قبلية باملغرب األقىص، والخالفات اإلقليمية والشخصية باألندلس. كام تعـرض املغـرب األدىن يف 

من الخليفة الفاطمي املستنرص إنتقامـا منـه  منتصف القرن الخامس الهجري إىل غزو أعراب بني هالل بإيعاز

، ودخل بنو هـالل القـريوان، )2(بعد أن قطع حكام صنهاجة الدعوة للفاطميني ونادوا يف املنابر للدولة العباسية

، يف حـني أبعـد )4(إىل املهديـة فلجـأ سـكانها  )3(وعاثوا يف املنطقـة املمتـدة مـن برقـة إىل بجايـة خرابـا ودمـارا

 )5(م1007هــ/398التي أنشأها حامد بن بلكـني الصـنهاجي سـنة  انت حارضتهم قلعة بني حامدالحامديون وك

خطر الهالليني بعد أن وافقوا عىل دفع جزية سنوية لهم، وكان لهذا التغيري تـأثري عـىل حركـة اليهـود، إذ ورث 

  الفكري التي كانت تتميز به املدرسة التلمودية بالقريوان. ثارت يهود القلعة ال

كام ظهرت حركة دينية يف جنوب غرب املغرب بقيادة بربـر درعـة، وكانـت تـدعوا هـذه الحركـة بقيـادة      

العودة إىل املذهب السني عىل مـذهب اإلمـام  )6(م)1069هـ/462مؤسس مدينة مراكش (–يوسف بن تاشفني 

  مالك.

لوا إىل دخل املرابطون مدينة فاس ثم طنجـة ثـم ضـموا إلـيهم املغـرب األوسـط، ووصـ    

 غــرب األقىصــ ضــم يوســف بــن تاشــفني حــدود الدولــة الحامديــة، وبعــد إمتــام توحيــد امل

  

   

                                                 
(1) J.Mann : The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid calyphs, Oxford, 1920-1922, T II, 
P35.  

  .166-165، ص 1969بل: الفرق اإلسالمية يف الشامل اإلفريقي، ترجمة عبد الرحامن بدمي، بنغازي،  الفرد -  )2(
املراكيش: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، تحقيق محمد السعيد العريان، ومحمد العريب العلمي، القاهرة، مطبعة  -(3)

  .30، ص 6؛ ابن خلدون: املصدر السابق، ج205-204،     ص 1950اإلستعاممة، 
(4) Ch-And-Julien : op.cit, T II, PP 74-75. 

؛ 167، ص1986مجهول: اإلستبصار يف عجائب األمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، بغداد، دار الشؤون الثقافية،   -(5)
  .255، ص 1اإلدرييس: املصدر السابق، ج

اس بن إبراهيم: األعالم مبن حل مبراكش وأغامت من األعالم، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور، الرباط، املطبعة امللكية العب -  (6)
  .299-298م، ص 1983هـ/1403
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  .)1(م)1087هـ/479( إىل دولته بالد األندلس بعد تفوقه عىل النصارى يف موقعة الزالقة عام

ومل يتعرض يهود هذه املناطق ألي مضايقات جراء هذه الحروب ألنهم كـانوا يـدفعون الجزيـة، حتـى أن      

،  Meir ben Kamnielيوسف بن تاشفني نفسه كان لديه طبيبان يهوديان يدعى أحـدهم ميـري بـن كمنيـال 

ذا التسـامح إال أنـه منـع كام عوض منازل املسلمني واليهود معا بعد قيامه بتوسيع جـامع القـرويني، ورغـم هـ

  .)2(مبيت وبقاء اليهود مبراكش بعد مغيب الشمس خوفا من التجسس لصالح إسبانيا

وقلت نشاطات اليهود خالل هذه الفرتة، وخاصة بعد قيـام الدولـة املوحديـة، هـذه الدولـة التـي أقامهـا     

م) ورفيقه عبد املـؤمن بـن عـيل، وشـملت دولـة املوحـدين فـيام بـني 1130هـ /524(ت )3(املهدي بن تومرت

هـ كل بالد املغرب اإلسالمي، بعد أن أخضعوا املرابطني والحامديني وبالد األندلس بعد مواقـع مـع 668-هـ520

إىل حـدود  ديـة ملوك اإلسبان، وطردوا النورمان نهائيا من سواحل افريقيا، وامتـدت بـذلك اإلمرباطوريـة املوح

  الفاطمية. )4(مرص

ومــارس املوحــدون سياســة خاصــة تجــاه اليهــود، رغــم أن عبــد الواحــد املراكيشــ مــؤرخ القــرن       

م)، وهو معارص للموحدين ينفي بقاء أهل الذمـة بـاملغرب إال أننـا نفهـم العكـس مـن خـالل 13هـ/7(

رصاين منذ قيام أمر املصامدة، وال يف جميع بالد العبارة التي جاء بها : " مل ينعقد عندنا ذمة ليهودي وال ن

املسلمني باملغرب بيعة وال كنيسة، وإمنا اليهود عنـدنا يظهـرون اإلسـالم ويصـلون يف املسـاجد ويقرئـون 

 . لـذلك)5(أعلـم مبـا تكـن صـدورهم وتحويـه بيـوتهم" الـلــهأوالدهم القرآن جارين عىل ملتنا وسـنتنا و 

  

   

                                                 
  .155-151ص  10ابن األثري: املصدر السابق، ج  -(1)

 ,Levi-Provençal : Documents inédits d’histoire d’Almohades؛ وانظر: 235، ص 1اإلدرييس: املصدرنفسه، ج -  )2(
Paris, 1928, PP 105-174.                           

                
املرشق مبالزمته للمساجد، ولدى عودته إىل بالد هرغة سنة اشتهر املهدي بن تومرت أثناء رحالته يف األندلس، ثم  -(3)

م أسس رابطة مبنطقة بايكلني يتعبد فيها، والتف حوله الطلبة يف بجاية و رباط وماللة وتلمسان؛ انظر: ابن 1121هـ/515
  .471-465خلدون: املصدر السابق، ص 

  .227ابن خلدون: املصدر السابق، ص -(4)
  .383لسابق، صاملراكيش: املصدر ا -(5)
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  .)1(كان املوحدون يطردون اليهود األندلسيني واملغاربة املشكوك فيهم إىل مدينة اليسانة 

وفرض عىل اليهود، وألول مرة يف تاريخ املغرب اإلسالمي زي خاص يف عهد املوحدين، وذلـك يف عهـد أيب        

مفرطـة السـيعة تصـل إىل لتمييز اليهود عن غريهم بثياب كحلية و كامئم  )2(م)1198هـ/595يوسف املنصور (

، وكـان هـذا )3(قريب من أقدامهم، وبدال من العامئم كلوتات عىل أشنع صورة كأنها الربادع تبلغ تحت آذانهم

عليـه وسـلم: "أذلـوهم وال تظلمـوهم، وأهينـوهم وال تكرمـوهم  الـلــهالقرار رمبا عمال بقـول الرسـول صـىل 

  .)4(وسموهم وال تكنوهم"

أي لباس عىل أهل الذمة بل اليهود هم الذين أرادوا عدم التشـبه باملسـلمني، إذ جـاء يف ومل يفرض اإلسالم     

كتاب أحكام الذمة البن القيم الجوزية أن الزي اليهـودي ميتـد إىل العهـدة العمريـة إذ أن اليهـود قـد إلتزمـوا 

شـبه باملسـلمني يف لـبس حسبه بعدم التشبه باملسلمني ولباسهم هذا نصه:"وأن نلزم زينا حيـث كنـا، وأن ال نت

  .)5(قلنسوة وال عاممة"

 -وهو تلميذ سحنون –بن طالب  الـلـهكام جاء يف كتاب رياض النفوس للامليك خرب غريب إتخذه القايض عبد       

هــ) ضـد اليهـود وهو:"جعـل عـىل أكتـاف اليهـود 275-267هــ و 259-257والذي توىل القضاء مرتني يف القـريوان (

والنصارى رقاعا بيضاء يف كل رقعة منها "قرد" و "خنزير" وجعل عىل أبواب دورهم ألواحا مسمرة يف األبواب مصـور 

اجع لورع وتدين إبن طالب، حتى وإن اإلسالم مل ينص عليه، وكذلك بسبب مـا كـان فيها قردة". وشدة هذا القرار ر 

 ألهـــل الذمـــة مـــن دور كبـــري يف القـــريوان، واحتكـــارهم للتجـــارة، ومامرســـة الربـــا، وانتشـــار ظـــاهرة الغـــش

   

   

                                                 
اليسانة: مدينة باألندلس، وهي مدينة اليهود ولها ربض يسكنها املسلمون وبعض اليهود، وليس عىل الربض سور، واملدينة  -(1)

، 2محصنة بخندق عميق حولها ومليئ باملياه، وأهلها أغنياء، ومن اليسانة إىل قرطبة أربعون ميال، اإلدرييس: املصدر السابق، ج
  .572-571ص 
، ص 6اململكة املغربية، مج  -عهد املوحدين-عبد الهادي التازي: التاريخ الدبلومايس للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم،  -(2)
56.  
  ؛304املراكيش: املصدر نفسه، ص  -(3)

 ,F-Fagnan : Le signe distinctif des Juifs du Maghreb, R-E-J                                                    أنظر:
T28,1984, P 295. 

، 2الونرشييس: املعيار املغرب والجامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقية واألندلس واملغرب، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ج -(4)
  .254ص 
  .735، ص  2ج ،1983، 3ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، بريوت، دار العلم للماليني، ط -  (5)
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د أوربـا ، غري أن فرض اللباس الخاص لليهود يف املغرب اإلسالمي ليس بأمر مميز، إذ فرض عىل يهـو (1)والخداع

  .Rouelle(2)يف بداية القرن الثالث عرش ميالدي لباس أو عالمة خاصة هي 

وملا تويف الخليفة املوحدي املنصور، دخل اليهود يف مفاوضات طويلة مـع امللـك النـارص، وافـق يف األخـري      

مخالفا، وهـذا حسـب مـا إال أن الزركيش وصف زيا  .(3)عىل إستبدال اللباس األسود بلون أصفر وعاممة صفراء

ورد يف كتابه:" إن املنصور أمرهم بعمل الشكلة وجعل قمصهم طول ذراع يف عـرض ذراع وجعـل لهـم بـرانس 

. ويف ظل الدولة املوحدية مل يتعرض يهود املغرب للطرد مثلام تعرض له يهـود أوربـا يف نهايـة (4)وقالنس زرق"

ليهود واملسيحيني بني إعتناق اإلسالم أو املوت، إذ قام الخليفة ، بل خري املوحدون ا(5)القرن الثالث عرش ميالدي

بعـد دخولـه درعـة و سـوس بالقضـاء عـىل الجامعـات  (6)م)1163-1130هــ/558-524بن عـيل(  عبد املؤمن 

يهوديا من الـذين  150، كام أعدم حوايل(7)اليهودية، ثم دخل سجلامسة وقىض عىل أهم مراكز الثقافة اليهودية

ــد  ــن عمــرام،ويف رفضــوا ال ــة وعــىل رأســها الحــرب يوســف ب خول يف اإلســالم بعــد أن أســلمت جامعــة يهودي

م) شن املوحدون حملة ضد يهود تلمسان ومراكش وفاس، وقضوا عىل الجامعات اليهوديـة 1146هـ/540سنة(

م)، ثم توالت حمالت املوحـدين فـدخلوا تـونس، وحامـة، وقفصـة، 1148هـ/542القاطنة بسبتة ومكناس عام(

 RojerII، واسـتغل الكونـت النورمانـدي روجـي الثـاين )8(وطرابلس، ومل ينجو من هذا الدمار إال قبيلة نفوسـة

 اإلضطرابات التي كانت تعرفها املنطقة الرشقية، ففرض سيادته عىل املهدية وجيجل و سفاقس، وجزيرة كركنة، 

  

   

                                                 
  .377، ص 1املاليك: املصدر السابق، ج  -(1)

(2) Parkers : The Jew in the medieval emmunity, Londres , 1938, P215   
(3) Terasse : op.cit, P 333 ; Chouraqui : La condition Juridique de l’Israélite Marocain, Paris, Presse du 
livre Français , 1950 , PP 51-58 , Note1 ; Bat-ye’or : Juifs et chrétiens sous l’Islam , les dhimis face au 
défi intégriste, Paris,1994, P 86.                                                                                                                                             

   16، ص1966، 2الزركيش: تاريخ الدولتني املوحدية والحفصية، تحقيق وتعليق محمد ماضور، تونس، املكتبة العتيقة، ط -(4)
(5) A-Dhina : Le royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou Hammou Moussa 1er et d’Abou Tachfin 
1er, Alger, off-OPU, S-D, P55.                                                                                                                                          
  

 .132، ص2، ج1936ابن أيب زرع: األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط،  (6)
(7) Chouraqui : Condition Juridique, p 119. 

  .194-193املراكيش: املصدر السابق، ص   -(8)
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متدت حدود اإلمرباطورية املوحدية إىل حدود وجربة، ومتكن عبد املؤمن من النورمان، وبعد إنتصاره عليهم إ

التـي  )1(م) قصـيدة رثـاء األرس اليهوديـةAbraham ben Ezra )1092-1167مرص الفاطمية، وترك إبـن عـزرا 

  .)2(م1160كانت مقيمة بني قابس ومرساتة والتي تم القضاء عليها من قبل املوحدين عام

نقوش عديدة، منها التي سبقت العهد املوحدي، وأربعة نقـوش عىل  -واحة مبرساتة -اددر–وعرث بجنيزة       

م، فنقش عىل القرب باللغة العربية:" هنا قرب حسنة بنت عييد زوجة داوود توفيـت عـام 1150 تعود إىل ما بعد

   :" هنا قرب الحرب شمعون هزاكان بن الحرب نسيم هزاكان.يف قرب آخرنقرأ و سنة"  55وعمرها  1142

لنصوص واآلثار، والقرارات التي اتخذها رجال الحكـم يف الدولـة اإلسـالمية بـبالد املغـرب هـي كل هذه ا      

 تأكيد عىل بقاء اليهود باملنطقة.

، ويف عهده أي حوايل عـام )3(وأصبح الخليفة املوحدي عبد املؤمن قبيل نهاية حكمه أكرث تسامحا تجاه اليهود

، وبهذه املدينة ألف ابن ميمون املشـناه، و )4(بفاس-ideMaimon–م إستقرت أرسة ابن ميمون 1160هـ/556

م، نصح فيها كل يهودي مبغـادرة املنطقـة التـي 1165وضع نصا ضد اإلرتداد، كام ترك أبوه ميمون وصية سنة 

يعيش بها إن أكره عىل إعتناق اإلسالم، وأول من عمل بهذه الوصية أو النصيحة أرسة بن ميمون التـي غـادرت 

با من ضغط املوحدين خاصة بعد أن تم إعدام زعيم الجامعة اليهودية بفاس عـام املغرب واستقرت مبرص هرو 

بعـد أن رفـض إعتنـاق  Juda Hacohen ibn Shoushanم، وهـو الحـرب يهـودا هكـوهني ابـن شوشـان 1165

  وكان أكرب تلموذيني عرصه. )5(اإلسالم

     

   

                                                 
(1) L’élégie d’Abraham ibn Ezra et la persécution des Almohades actes des journées d’étude de l’école 
des hautes études du Judaïsme évolution de la langue hébraïque de la bible à nos jours Relations Judéo-
musulmanes, Paris, INLCO, 1987, PP 48-60.                                                                                                                         
(2) Slouschz : voyages d’études juives en Afrique, Academie des inscriptions et belles, lettres de de 
France, TXII, 2e partie, Paris, s-d, P 517 ; D-hina : op.cit, P 55.    

  
        

؛ ابن عذاري: املصدر السابق، ص 11، ص 3ابن صاحب الصالة: تاريخ املن باإلمامة، تحقيق عبد الهادي التازي، بريوت، ط -  (3)
21.  
  . 262إرسائيل ولفنسون: املرجع السابق، ص  -  (4)

(5) M.Eisenbeth : Les Juifs du Maroc, Essai historique, Alger, 1948, P 31 ; J-Laredo : Les Juifs Magrébins, 
édition Bejols, 1989, P 19.                                                                                                                                           
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ـام بعـد م) اضطر 1162-1080يف نفس الفرتة كان يعيش بفاس اليهودي أبوبغا بن عباس (     الهروب إىل بـالد الش

ـرق كتـب ابـن  اضطهاد املوحدين له، أما إبنه الوحيد وهو السمؤل فاعتنق اإلسالم، وأصبح من أشد مضطهدي اليهود يف فاس، وقام بح

ـلمهرشد التي اعتربها هرطقة، وكادت أرسة ميمون أن تتعرض لنفس مصري يهودا هكو  ـوال تـدخل أحـد العلـامء املس ـو ني ل ـو أب ني وه

ـا إىل  ـبتة ومنه ـوء إىل س ـاس رسا واللج العرب بن موىس، التي كانت تربطه عالقة صداقة مبوىس بن ميمون، فساعده عىل الخروج من ف

  .)1(فلسطني

ـ/580- 558(وتحسنت أوضاع أهل الذمة بعد وفاة الخليفة أيب يعقوب يوسـف األول       ـة  م)1184- 1162هـ ـاء الدول ـبح خلف إذ أص

ـة  ـود جالي ـة وج ـادر العربي ـارت بعـض املص ـراكش، كـام أش املوحدية أكرث تسامحا مع اليهود، فزاد النشاط التجاري للجامعة اليهودية مب

ـنهم الحـرب ـوىس  يهودية كبرية بني طرابلس وتونس ما بني القرنني الخامس والسادس الهجريني، أين متر القوافل التجارية واشتهر من بي م

سمح الويل سيدي محرز لليهود باإلقامة بتونس واإلحتفاظ بسـكانهم وممتلكاتهــم، ومعابـدهم  ، كام)2(الغدامىس

  .)3(بعد أن ساعد يهود املنطقة سيدي محرز يف اسرتجاع املدينة التي كانت بيد النورمان

-580يعقــوب املنصــور (ويظهــر هــذا التغيــري أيضــا مــن خــالل القــرار الــذي اتخــذه الخليفــة املوحــدي      

) يف اختيار حرسه الخاص من بني النصارى اإلسبان، وأعاد فتح الكنائس، كـام أرسـل البابـا 1198-1184هـ/595

م)، ثـم بعـث خليفتـه 1248-1243هــ/646-640رسالة شكر إىل الخليفة املوحدي السعيد ( )4(اينوسنت الرابع

بابـا نفسـه يطلـب منـه إرسـال مرشـد دينـي لحرصـه م) بكتاب إىل ال1266-1248هـ/665-446عمر املرتىض (

رئيسـا أسـقفيا  – De loup-م تـم تعيـني دولـو 1246ديسـمرب 19الخاص من النصارى، فلبى البابـا طلبـه. ويف 

  .)5(جديدا يف املغرب

يجب اإلشارة إىل أن عمل املوحدين تجاه اليهود ليس مـن اإلسـالم ألن اإلسـالم مل     

 يجرب اليهود وال النصارى عىل اعتناق اإلسالم، لكـن ملـاذا أقـدم املوحـدون عـىل فعـل

  

                                                 
(1) Abbou : Musulmans Andalous et Judéo-espagnols, Casablanca, ed Antar, sd,  P 194.                                   

  .9 البكري: املصدر السابق، ص -(2)
  .74، ص 1961عبد الرحامن ياغي: حياة القريوان وموقف ابن رشيق، بريوت، دار الثقافة،  -(3)
  م، وهو الذي أصدر قرار الحرمان ضد اإلمرباطور فريدريك الثاين؛1254- 1243اينوسنت الرابع: اعتىل كريس البابوية مابني  -(4)

        .Encyclopédie : Grand Larousse, T6, P165أنظر: 
(5)  Mas-Latrie : Traité de paix et de commerce et documents divers, concernant les relations des 
chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen –age, Paris, 1872, P 96.                                                        
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، الـذي تتلمـذ عـىل أصـحاب النزعـة العقليـة يف )1(ذلك؟ ألن الدولة املوحدية قامت عىل مبادئ ابـن تـومرت 

املرشق، واألخذ مبذهب األشعرية يف قالب اعتمد فيه العقل طريقا للوصول إىل التوحيـد والعبـادة الصـحيحة، 

فقدم بذلك عقيدة تجريدية أضفى عليها عمال تربويا وأخذ يف تعميمها يف كافـة أنحـاء املغـرب، ثـم أصـبحت 

وا يف تطبيق إصالحهم يف املغرب عـن ، وأبد)2(بعد وفاته مفروضة عىل العامة من طرف خلفاء الدولة املوحدية

روح إضطهاد ديني عنيف جدا، ليس فقط ضد فقهاء املالكية بل وأيضا ضد أهل الذمة، وعىل هذا النحو زالت 

نهائيا الجامعات النرصانية، كام زالت العديد مـن الجامعـات اليهوديـة، لـذلك قـل وإن مل نقـل إنعـدم نشـاط 

، وال توجد مصادر إسـالمية أو )3(ي خالل القرنني السادس والسابع الهجرينيالجامعات اليهودية باملغرب اإلسالم

مصادر يهودية أو مصادر محلية تخربنا عن هذه الجامعات طـوال فـرتة حكـم الدولـة املوحديـة، ومل تسـرتجع 

أواخر القرن هذه الجامعات اليهودية حركتها ونشاطاتها إال بزوال الدولة املوحدية ليظهر تأثريها من جديد يف 

  الثامن الهجري، الرابع عرش امليالدي.

هذا وقد بدأت قوة الدولة املوحدية يف الرتاجع واإلضمحالل وساءت أحوالها، بعد هزميتها يف معركة حصن     

العقاب وتعرف لعقاب وقوعها يف عقاب تولوسا، فوق مجموعة من الوديان، عىل سفح جبل الشارات الجنـويب 

)4(Navas de Tolosa  15املوحـدي يف  الـلــهأمام جيش النصارى بقيادة الفنسوا ملك إسبانيا، والنـارص لـدين 

  .)5(م1212هـ/609صفر

وانقسمت الدولة املوحدية بعدها إىل ثالثة دويالت: الدولة الزيانية بتلمسان، والدولـة الحفصـية بتـونس،     

ة املوحدية وتوىل بنو نرص أمراء غرناطة ما تبقى والدولة املرينية بفاس، كام انفصل مسلمي األندلس عن الدول

  من بالد األندلس.

     

   

                                                 
                     .102الشهرستاين: امللل والنحل، تحقيق محمد سيد كيالين،بريوت دار املعرفة، ص -(1)
امليالديني، الجزائر، رشكة دار الهدى للطباعة والنرش 13-12الهجريني/ 7- 6ني الطاهر بوناين: التصوف يف الجزائر خالل القرن -(2)

  .88، ص 2004والتوزيع، عني مليلة، 
  .326الفردبال: املرجع السابق، ص  -  (3)
عنان ؛ 11، ص 1974عبد الحميد حاجيات: أبو حمو موىس الزياين، حياته وآثاره، الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع،  -  (4)

، ص 1964، 1، عرص املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس، القاهرة، مطبعة التأليف والرتجمة والنرش، طالـلـهمحمد عبد 
300-304.  
  .325؛ املراكيش: املصدر السابق، ص 160-159ابن أيب زرع: املصدر السابق، ص  -  (5)

http://al-maktabeh.com



 

40 

 

  أوضاع اليهود يف املغرب اإلسالمي خالل القرن

 م15-13هـ/9 -7

م الذي انهزم فيها املوحدون مـن أكـرث العوامـل التـي سـاهمت يف 1212هـ/609تعد معركة العقاب سنة      

ـانية فرحـا لـذلك اإلنتصـار، واعتربتـه ثـأرا ملعركتـي الزالقـة  ضعف قوة الدولة املوحدية، واهتزت إسبانيا النرص

تها األرسة الحاكمـة يف تلـك الفـرتة م. إضـافة إىل النزاعـات التـي شـهد1195هـ/591 (1)م و األرك1086هـ/479

م، واعـتالء إدريـس املـأمون الحكـم يف الدولـة حيـث ظهـر 1226هـ/624خاصة بعد وفاة الخليفة العادل سنة

  .(2)املعتصم ىمنافس للأممون هو يحي

ة م وأخذ نفوذ الدولـ1235هـ/633ثم ازدادت األوضاع تأزما واضطرابا ومل تتوقف إال بوفاة املعتصم حوايل     

م، وإعالن يغمراسـن 1228هـ/625سنة  (4)بإفريقية (3)يضعف إىل أن تفككت باستقالل أيب زكريا يحي الحفيص

، ثم املرحلة األخرية من التفكك بظهـور بنـي مـرين يف (5)م1235هـ/633بن زيان إستقالله بإمارة تلمسان سنة 

ليشـمل يف نهايـة األمـر  )6(فحل أمرهمم بعد أن است1269هـ/668املغرب األقىص وإستيالئهم عىل مراكش سنة 

  .)7(جنوب املغرب األقىص وهو آخر معقل الدولة املوحدية

هذا التطور السيايس ببالد املغرب كـان لـه أكـرب األثـر يف تغيـري أوضـاع اليهـود مـن     

 األهايل، وخاصة مـا قـام بـه يهـود األنـدلس الـذين هـاجروا إىل بـالد املغـرب اإلسـالمي

  

                                                 
محمد العرويس املطوي: السلطنة الحفصية، تاريخها السيايس ودورها يف املغرب اإلسالمي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،  (1)

  .93دت، ص
يحي املعتصم: هو أمري املؤمنني يحي بن محمد النارص بن يعقوب املنصور بن يوسف بن عبد املؤمن بن عىل املوحدي،  (2)

م: الوزير الرساج: الحلل السندسية يف األخبار التونسية، تحقيق محمد 1266هـ/624شوال22 ، بويع يفالـلـهولقبه املعتصم ب
  .131، ص2، مج1985الحبيب الهيلة، لبنان، دار الغرب اإلسالمي،

زامباور: معجم األنساب واألرسات الحاكمة يف التاريخ اإلسالمي، ترجمة بعض فصوله سيدة إسامعيل كاشف وحافظ أحمد  (3)
  .105، ص1984أحمد ممدوح حمدي، لبنان، دار الرائد العريب، حمدي، و 

إفريقية: هي من بالد املغرب وعند أهل العلم أطلق اسم إفريقية فإمنا يعنون به بالد القريوان، وأما أهل السري فيجعلونها  (4)
انتهى إىل طنجة وهو الذي بناها إقليام مستقال وله حدود ولهم اختالف فيه، فقيل أن إفريقش بن أبرهة غزا نحو املغرب حتى 

فسميت إفريقية باسم منشئها، وقيل إمنا سموا األفارقة وبلدهم إفريقية ألنهم من ولد فارق بن مرص، ومن مدن إفريقية: برقة، 
وطرابلس، وغدامس، وفزان، وأوجلة، و ودان، و كوار، و قفصة،  و قسطيلة، و باغاية، و مليس، وأذنة، و درعة، و سوسة، و 

نزرت، و زغوان، و جلوال، و قرطاجنة، و تونس، وقابس، وجربة، وتهرت، وباجة، واآلريس، وشقنابرية، وصربة، وسبيطلة.ابن أيب ب
  .287؛ الوزير الرساج: املصدر نفسه، ص33-29دينار: املصدر السابق، ص

  .111، ص2م، ج1851هـ/1267إبن خلدون: تاريخ الدولة اإلسالمية باملغرب، الجزائر، طبعة البارون دسالن،  (5)
  .576: املرجع السابق، صالـلـهعنان محمد عبد  )6(
  .96، ص4، مج1997، 2إيفان هربك: تفكك وحدة املغرب السياسية، تاريخ إفريقيا العام، اليونسكو، لبنان، ط )7(
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إبتداء من القرن السابع الهجري/الثالث عرش امليالدي من تعديل وتغيري يف الحياة اإلجتامعية، والفكرية،  

  واالقتصادية، والسياسية لليهود.

  ملحة عامة عن أوضاع املغرب اإلسالمي السياسية.: أوال

لقرن السابع الهجـري (الثالـث بعد تراجع قوة الخالفة املوحدية يف بداية ا –قامت ببالد املغرب اإلسالمي      

  ثالث دول هي: -عرش ميالدي)

 م).1574-1228هـ/941-625: ()1(الدولة الحفصية -1

، )2(ينتسب الحفصيون أليب حفص عمر بن يحي الهنتايت نسبة إىل هنتاتة أكـرب قبائـل بربـر األطلـس األعـىل     

، فعـني الخليفـة (3)سـببها يحـي بـن غانيـةوهو رفيق املهدي بن تومرت. وكانت تعاين إفريقيـة مـن اضـطرابات 

الذي هزم ابن غانيـة،  )4(م1207هـ/603املوحدي محمد النارص عىل والية إفريقية عبد الواحد بن أيب حفص عام 

وبـذلك  )5(م1236هــ/634وقاطع ابنه بن زكريا إسم الخليفة املوحدي يف خطبة الجمعة وتلقب بلقب أمري سنة 

خضـوعهم  )7(و بنـي مـرين، وبنـي األحمـر بغرناطـة )6(يبدأ عهد الدولة الحفصية. وأعلن كل من بني عبد الـواد

 ، وملا تويف أبو)8(لسلطانه، وعرفت الدولة الحفصية إستقرارا سياسيا يف عهد أيب زكريا، ونشطت التجارة مع أوروبا

   

   

                                                 
هذا حدها الرشقي األقىص،  إمتدت الدولة الحفصية من مدينة الجزائر غربا إىل عقبة برقة التي تفصل طرابلس عن برقة  )1(

والبحر املتوسط من الشامل، ويحدها جنوبا أقايص بالد الجريد: العمري، مسالك األبصار يف ماملك األمصار، ترجمة وهوامش 
؛ الفردبال: املرجع السابق، 99-98افريقيا ما عدا مرص، ص-1، ج1927كودفروا دومومبني، باريس، مكتبة الجغرفيون العرب، 

  .2، هامش287ص
، 1؛ عبد املجيد النجار؛ املهدي بن تومرت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، ط146-137، ص4ابن خلكان: املصدر السابق، ج )2(

  .382- 377ص ،1983
م، 1148هـ/543ابن غانية: هو يحي بن عيل بن يوسف املسويف وايل األندلس من قبل املرابطني، وعند وفاته بغرناطة سنة (3)

م 1126هـ/520انتهى حكم املرابطني باألندلس، ومل يرتك ولدا. وكان ألخيه محمد الذي كان حاكام لجزر رشق األندلس (الباليار) 
م وحاول أحفاد محمد استعادة  1184هـ/  580بسلطان املرابطني عىل هذه الجزر إىل عام  أوالدا ظلوا هم و أحفادهم محتفظني

م، محمود مقيدش: نزهة األنظار يف عجائب التواريخ 1235هـ/633امللك باملغرب وظلوا يحاربون املوحدين هناك اىل عام
 Alfred؛ وانظر: 510-503، ص1، مج1988، 1واألخبار، تحقيق عيل الزاوي و محمد محفوظ، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، ط

Bel : Les Benou ghanya : leur lutte contre l’empire    Almohade, Paris1903, PP 78-173.                
؛ برنشفيك: تاريخ إفريقية يف العهد الحفيص، ترجمة حامدي الساحيل، لبنان، دار الغرب 18الزركيش: املصدر السابق، ص )4(

  .40-36، ص1، ج1988، 1اإلسالمي، ط
  .322-310، ص1968ابن قنفذ: الفارسية يف مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشاذيل النيقر وعبد املجيد الرتيك، تونس،  )5(
؛ يحي بن خلدون: بغية الرواد يف 64، ص1920مجهول: الذخرية البينة يف تاريخ الدولة املرينية، تحقيق ابن شنب، الجزائر )6(

  .205، ص1، ج1980ذكر امللوك من بني عبد الواد، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الجزائر
امت مملكة قشتالة و أراغونة النرصانية، وسقطت مدن إن متزق الدولة املوحدية كان له أثرا أخطر يف األندلس، إىل أن ق )7(

  .96بلنسية، و قرطبة  و إشبيلية ومل تبق إال مملكة غرناطة تحت سيادة بني األحمر، محمد العرويس املطوي، املرجع السابق، ص
 ع إىل:للمزيد من اإلطالع عىل املعاهدات التي أبرمت يف عهد أيب زكريا مع الجمهوريات اإليطالية الرجو  )8(

        Mas-Latrie : op.cit, PP 8-199. 
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، وتلقب باملستنرص واتخذ لنفسه لقب أمري )1(م)1276-1239هـ/675-647محمد ( الـلـهزكريا خلفه إبنه عبد 

املؤمنني واعرتف به رشيف مكة أو ملي محمد األول، وهذا دليل عىل التقدير الكبريالذي حيض بـه الحفصـيون 

، وزاد هذا التقدير خاصة بعد أن أفشل الحملة الصليبية التي قادهـا لـويس التاسـع ملـك )2(يف العامل اإلسالمي

  .)3(م1270 -1269هـ /668ضد تونس سنة فرنسا 

ومنذ أواخر القرن التاسع الهجري (الخـامس عرشـ املـيالدي) بـدأ الضـعف يسـود الدولـة الحفصـية، إىل       

جانب تهديدات إسبانيا النرصانية، ورغم إصالحات بعض الحكام األقوياء إال أن الدولة الحفصية مل تسرتجع مـا 

، حتى أن الدولة مل تتعد مدينة تونس عندما أخضعها أسـطول خـري الـدين )4(عرفته من مجد يف عهد املستنرص

  .)5(م1534هـ/941بربروسا وضمها للدولة العثامنية سنة 

-792وقــد عــرف اليهــود يف الدولــة الحفصــية نــوع مــن التســامح خاصــة يف عهــد خليفــة أيب فــارس (      

  .)6(م) وإن كان مسلام ورعا1432-1394هـ/837

 م)1554-1235هـ/962-633: ( )7(يانية أو عبد الواديةالدولة الز -2

أن قبيلـة بنـي عبـد  بـن خلـدون ى، وذكر يحي)8(ينتمي بنو عبد الواد إىل القبيلة األمازيغية العتيدة زناتة     

الواد تضم ستة بطون وهم: بنوياتكني، بني وللو، بنو ورصطف، و مصوجة، وبنو تومرت، وبنو القاسم، ويعتـرب 

  .)9(القاسم أشد بطون بني عبد الواد قوة وعصبيةبنو 

   

                                                 
  .343-322ابن قنفذ: املصدر نفسه، ص )1(
  .147الوزير الرساج: املصدر السابق، ص -  )2(
هـ، وكان مصحوبا يف حملته بأبنائه الثالث وابنته وصهره ملك نفارا، والكاردينال رادولف، 668غزالويس التاسع تونس عام – )3(

وبلغ الجيش الصليبي زهاء ستة آالف فارس وثالثني ألفا من الرجالة، وأن سفنهم كانت تعد ثالمثائة من كبار وصغار: عبد 
؛ مات امللك الفرنيس وكثري من جنده بوباء اإلسهال وانسحب الفرنسيون من تونس بعد 668، ص2الرحامن بن خلدون، العرب، ج

  .170، ص1أربعة أشهر: عبد الوهاب بن منصور: قبائل العرب، الرباط، املطبعة امللكية، ج
  .301-300الفردبال: املرجع السابق، ص -  )4(
  .116السابق، ص ؛ زامباور: املرجع155ابن أيب دينار: املصدر السابق، ص -  )5(
؛ ابن شامع: األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق عثامن 431-416ابن قنفذ: املصدر السابق، ص -  )6(

  .159-143، ص1936الكعاك، تونس، 
؛ 18، ص1بق،جيف األصل عابد الوادي، وهي صفة لجدهم املتبتل بواد هناك من ولد فجيج، يحي ابن خلدون: املصدر السا -  )7(

م، وصارت تدعى بالدولة 1358هـ/760وكانت تدعى بدولة بني عبد الواد حتى تاريخ اعتالء أبو حمو موىس الثاين الحكيم سنة 
  .154، ص1، ج1982الزيانية، عبد الرحامن الجياليل: تاريخ الجزائر العام، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، 

  .11؛ عبد الحميد حاجيات: املصدر السابق: ص18فسه، صيحيى بن خلدون: املصدر ن -  )8(
  .177، ص7عبد الرحامن بن خلدون: العرب، ج -  )9(
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م أعلـن بنـو 1235هـ/633وملا تغلب املوحدون عىل املغرب األقىص، أعلن بنو عبد الواد طاعتهم، ويف سنة     

  .)1(عبد الواد تأسيسهم إلمارتهم عىل يد يغمراس بن زيان

م إىل 1235هــ/633وعرفت الدولة الزيانية منذ نشأتها تطورا تدريجيا، فقد متيزت الفرتة املمتـدة مـا بـني     

-707. أمـا الفـرتة املمتـدة مـن عـام )2(م، بروح البـداوة السـائدة بـني الحكـام واملحكـومني1307هـ/707غاية 

 شــكل متطــور وراقــي بفضــل م، فتحولــت فيهــا الدولــة مــن شــكلها األول البســيط إىل1352-1307هـــ/753

عىل نظم دولتـه، ومـا  )3(م)1318-1308هـ/718-707اإلصالحات التي أدخلها أبو حمو موىس األول بن عثامن (

م) إذ كان أوسع ملوك بني زيان مملكـة و أغنـاهم خـزائن 1337-1318هـ/731-718قام به أبو تاشفني األول (

  .)4(وأكرثهم آثارا

م، وهكذا فقدت الدولة 1337هـ/757يني عىل تلمسان حارضة الدولة الزيانية عام واستوىل أبو الحسن املر    

  .)5(سنة قضتها تحت الحكم املريني12إستقاللها السيايس ملدة 

ومل تعرف الدولة الزيانية خالل الفرتة التي عاشتها حدودا ثابثـة، ويعـود السـبب يف هـذا إىل موقعهـا     

ومتكن أبو حمو موىس  .)6(الذي يتوسط الدولتني الحفصية باملغرب األدىن، والدولة املرينية باملغرب األقىص

لة العبـد الواديـة، وهـو مؤسسـها ، والذي يعد من أعظم حكام الدو )7(م)1389-1359هـ/791-760الثاين (

 ، ومتكــن خــالل فــرتة حكمــه وبفضــل حنكتــه وجرأتــه السياســيتني أن يجعــل دولتــه أرقــى دول)8(الثــاين

  

   

                                                 
م، 1206هـ/603العبد الوادي، رأس األرسة الزيانية، ولد سنة الـلـههو أبو يحيى يغمراسن بن زيان بن ثابت من بني طاع  – )1(

م، و وصفه يحيى ابن خلدون بقوله:"أول من أخلط 1235هـ/633وقد بويع للملك بعد أن تويف أخوه األمري أيب عزة زيدان سنة
ة، وأسمع أهل املرشق واملغرب زي البداوة بأبهة امللك، وأشعر القبيلة لباس الرشيعي، عىل املنار، ومهد الخالفة و أورث األريك

؛ التنيس: تاريخ بن زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر 205-204صوت الدعوة، يحي بن خلدون: املصدر السابق، ص
  . 113-112والعقيان يف رشف بني زيان، تحقيق محمد بوعياد، الجزائر، ص

  .577، ص1958، 1، القاهرة، لجنة البيان العريب، طعبد الرحامن بن خلدون: املقدمة، تحقيق عبد الواحد الوايف -  )2(
  .15-13؛ عبد الحميد حاجيات: املرجع السابق، ص212يحي بن خلدون: املصدر نفسه، ص -  )3(
  .455، ص2، ج1976مبارك املييل: تاريخ الجزائر يف القديم والحديث، الجزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  -  )4(
، 1979محمد بن يوسف الزياين: دليل الحريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تحقيق املهدي بوعبديل، الجزائر،  -  )5(

                  :                                                                                                            .Dhina/ op.cit, P 17 ؛ وانظر111-110ص
(6)G-Marçais : Tlemcen : Les villes d’art célèbre, Paris, librairie Renouard,1950, P34  

  .181- 159؛ التنيس: املصدر نفسه، ص256، ص7عبد الرحامن بن خلدون: العرب، ج -  )7(
(8) Ch.F-Dufourcq : Les relations de la peninsule Iberique et de l’Afrique du Nord au XIVes,    
Barcelone,1970-1971, P 46, note 39                                                                                                                          
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 استطاع إسرتجاع تلمسان مبساعدة القبائل العربية، و وهران من قبضـة بنـي مـرين املغرب اإلسالمي بعد أن 

، ومنـذ اعـتالء أبـو تاشـفني (1)م)1379هـ/780لجزائرعام(ا م)،1375هـ/776( عام ودلس م)،1362هـ/763سنة(

م، بدأت مظاهر الضعف يف كيان الدولة، ونتيجة لهذا الضعف أصبحت الدولـة 1389هـ/791سنة الثاين الحكم

الزيانية تحت الوصاية املرينية، وقامت عىل أرضها إمارات شبه مستقلة مام أدى إىل تزايد أطامع إسبانيا عليها 

  . (2)القرن التاسع هجري/الخامس عرش امليالديمنذ نهاية 

 م)1474-1269هـ/879-668الدولة املرينية: ( -3

املرينيون فخذ من قبيلة زناتة التـي سـكنت الصـحراء، ينتقلـون بـني ملويـة و سجلامسـة، وكانـت اإلبـل      

املغـرب األقىصـ ، وبعد معركة العقاب أخذ بنو مـرين يكتسـحون شـامل رشقـي (3)والخيل والعبيد كل ثروتهم

، واستمر الرصاع بني بني مرين واملوحدين حتى بايع شيوخ بني مرين األمري (4)مغتنمني ضعف الدولة املوحدية

م) الذي وحد املرينيني، وانترص عىل املوحـدين يف 1286-1258هـ/685-657أيب يوسف يعقوب بن عبد الحق (

  .(6)أخضع الرباط و ساال، وأنفا (الدار البيضاء)بعد أن  (5)م1269هـ/668معركة واد غفو ودخل مراكش سنة

 (7)واتخذ بنو مرين منذ إستيالئهم عىل السلطة يف مراكش ألقاب أمري ولقب سلطان     

 (8)م) اختط أبو يوسف يعقـوب املرينـي مدينـة فـاس الجديـدة1272هـ/671ويف سنة (

ــد  ــرين يف عه ــي م ــة بن ــدت دول ــراكش، وامت ــن م ــدال م ــه ب ــدة لحكم ــبحت قاع  وأص

  

   

                                                 
  .93-92عبد الحميد حاجيات: املرجع السابق، ص -(1)
م، و بجاية 1509هـ/914م، وهران سنة 1506هـ/911م، و تنس سنة 1505هـ/910احتل اإلسبان املرىس الكبري سنة  -(2)
م: موالي بلحمييس: نهاية دولة بني 1531هـ/936م، و دلس و عنابة سنة 1511هـ/916ام م، و مستغانم ع1510هـ/915سنة

  .  32- 30، ص 1975، 26زيان، مجلة األصالة، قسنطينة، مطبعة البعث، العدد 
  .401ابن أيب زرع: املصدر السابق، ص -(3)
ندلس يف العرص املريني، الكويت، دار القلم، ؛ محمد عيىس الحريري: تاريخ املغرب اإلسالمي واأل 27مجهول: الذخرية، ص -(4)
  .8ص
  .375، ص7؛ عبد الرحامن بن خلدون: العرب،ج307ابن أيب زرع: املصدر نفسه، ص -(5)
  .315الفردبال: املرجع السابق، ص -(6)
أيب دينار:  ؛ ابن30، ص1937ابن األحمر: روضة النرسين يف دولة بني مرين، ترجمة أبو عيل و جورج مارسيه، باريس،  – (7)

  .96املصدر السابق، ص
؛ أما فاس الجديدة فيذكر 211هـ: املراكيش: املصدر السابق، ص193بنيت مدينة فاس القدمية يف عهد إدريس الثاين عام  -  (8)

عت فوائد هذا املوقع الذي جمع بني عذوبة املاء، و اعتدال الهواء وطيب املدرة وس 16ابن أيب زرع يف كتابه روض القرطاس، ص
املحرث وعظيم بركته، وقرب املحطب وكرثة عوده وشجرته باإلضافة إىل معدن امللح والحاممات القريبة، وسميت فاس الجديدة 

، 1996؛ لوطورنو: فاس قبل الحامية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 21، ص2أيضا باملدينة البيضاء، السالوي: املصدر السابق، ج
  .97-62، ص1ج
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واتسـعت  .(1)أيب يوسف يعقوب من وادي درعة والسـوس األقىصـ حتـى البحـر املتوسـط واملحـيط األطليسـ

م، وهو الذي اخضع تلمسان 1287هـ/685الدولة يف عهد أيب يعقوب يوسف بن يعقوب الذي توىل الحكم عام

م بضم الدولة الحفصية لحكمه، وبذلك وحد أبو الحسـن املغـرب 1374هـ/748أبو الحسن عام لحكمه. ودخل

  .(2)اإلسالمي تحت سيادته

ولكن يف منتصف القرن الثامن الهجري/الرابع عرشـ مـيالدي، ثـارت القبائـل العربيـة القامئـة بتـونس و أعلنـت     

م قرب القريوان، فتخلصت تلمسان من الحكـم املرينـي، كـام 1348هـ/749الحرب عىل أيب الحسن وانهزم فيها سنة 

علن أبو عنان بن أيب الحسـن نفسـه سـلطانا عـىل اسرتجع األمراء الحفصيون حكمهم ببجاية، وقسنطينة، وعنابة، وأ 

وأراد أبـو عنـان توحيـد املغـرب مـن جديـد، لكنـه واجـه  .(3)م، وتلقب بلقب أمري املـؤمنني1350هـ/751فاس عام 

ومنذ هذا التاريخ وحتـى زوالهـا، عرفـت الدولـة املرينيـة  ،(4)م1357هـ/762معارضة، ثم اغتيل عىل يد وزرائه عام 

م) لعدم دفاعه 1427-1398هـ/831-801، منها ثورة املغاربة ضد السلطان أىب سعيد عثامن الثاين (الفوىض والثوارت

، وتـوىل بعـده السـلطان عبـد الحـق بـن عـثامن (5)م)1415هــ/818عىل سبته التي استوىل عليهـا الربتغـاليون عـام(

، (7)م1464هــ/869هـت يف رمضـان سـنةالذي اعتمد عىل اليهود يف تسيري أموره، فقامت الثورة ضده وانت (6)املرييني

الجوطي، الذي عجز الـدفاع عــن فــاس، فاستغــل الربتغـاليون هـذا الضـعف  الـلـهومتت مبايعة الرشيف أبا عبد 

 ، فـام كـان عـىل محمـد الشـيخ)9(م)1471هــ/876م)، وأصيلة سنة(1469هـ/874، وأنفا عام ((8)واستولوا عىل طنجة

  

   

                                                 
(1) M-Kably : société pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen-age (XIV-XVes), Paris, ed 
Maisonneuve et larose ,1986, P 70. 

                                                                                                                            
  .69الزركيش: املصدر السابق، ص -  (2)
  .76هـ: املصدر نفسه، ص 753يرجع الزركيش وفاة أبا الحسن إىل سنة  -  (3)
النويري: فيض العباب وإضافة  قداح األداب يف الحركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب، تحقيق محمد ابن شقرون، لبنان،  -(4)

  .80، ص 1،1990دار الغرب اإلسالمي،    ط 
  .92لسالوي: املصدر السابق، ص ا (5)
العباس ابن براهيم: اإلعالم مبن حل مراكش وأغامت من األعالم، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور، الرباط، املطبعة  (6)

  .4،     ص8، ج1976امللكية،
  .  156الزركيش: املصدر نفسه، ص  (7)
  .149السالوي: املصدر نفسه، ص  (8)
  .159السالوي: املصدر نفسه، ص  (9)

http://al-maktabeh.com



 

46 

 

الوطايس إال أن يستغل هذه الفوىض، ونقمة األهايل عىل السلطان، فتوجه إىل فاس والتقى الجيشـان وانترصـ  

، وهكـذا )1(م)، وثبت حكمه بكل املغرب األقىص1474هـ/879محمد الشيخ الوطايس، ودخل مدينة فاس عام (

  ينتهي حكم الدولة املرينية ليبدأ حكم الدولة الوطاسية.

م) أدى 13هــ/7 سبق أن تراجع قوة الدولة املوحدية إثر إنهزامها يف معركة العقاب (بداية قونستنتج مام    

إىل تفكك وحدة املغرب اإلسالمي السياسية تدريجيا. وترتب عن هذا الوضع الجديد قيام ثـورات مـام أدى إىل 

يف املغرب األوسـط، وتـبعهم  إنفصال القسم الرشقي بقيام الدولة الحفصية، كام أعلن بنو عبد الواد إستقاللهم

  املرينيون وأقاموا دولة لهم باملغرب األقىص.

ومل تعرف هذه الدول طيلة فرتة حكمها إستقرارا، وال حدودا ثابتة ظاهرة املعـامل، ويعـود السـبب يف هـذا     

غـرب إىل الرصاعات التي كانت قامئة فيام بينهـا إذ كانـت كـل واحـدة منهـا ترغـب يف بسـط نفوذهـا عـىل امل

ـانية يف اإلنتقـام والتوسـع عـىل  اإلسالمي. كام نتج عن هذا الوضع غري املستقر إىل تزايـد أطـامع إسـبانيا النرص

  املناطق الساحلية لبالد املغرب.

عىل اليهود، حيث اختفـى نشـاطهم  وانعكس هذا الوضع إيجابيا عىل أهل الذمة باملغرب اإلسالمي خاصة    

يعود ويظهر من جديد، إذ اسـرتجع اليهـود ثقـتهم بعـدما تغـري موقـف الحكـام طيلة حكم الدولة املوحدية ل

الجدد تجاههم، فأعادوا إحياء نشاطهم التجاري، والفكـري وحتـى السـيايس خاصـة يف الدولـة املرينيـة حيـث 

  يكون أثرهم أكرث وضوحا.

  : الرتكيب الداخيل لليهود وتنظيمهم يف املغرب اإلسالمي.ثانيا    

قبل التعرض إىل الرتكيبة الداخلية لليهود يف املغرب اإلسالمي، البد من إعطاء ملحة وجيزة عن وضع اليهود     

يف بالد األندلس، هذا ألن اليهود املهاجرين من األندلس إىل بالد املغرب كـان لهـم أكـرب األثـر عـىل الجامعـات 

 والثقافية، والسياسية.اليهودية من األهايل يف الحياة اإلجتامعية، والفكرية، 

  

   

                                                 
  .133- 132، ص 1عبد الوهاب بن منصور: املرجع السابق، ج (1)
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 وضع اليهود يف األندلس:  -1

، وعنـدما اعتنـق سـكانها الديانـة (1)يرجع وجود الجامعات اليهودية يف األنـدلس إىل القـرن األول املـيالدي    

املسيحية تدهور وضع اليهـود متامـا، ويظهـر ذلـك يف البدايـة األوىل إلنتشـار املسـيحية يف أوروبـا مـن خـالل 

م، ومجمـع طليطلـة عـام 300سنة  El Biraالقرارات التي إتخذتها املجامع الدينية تجاه اليهود كمجمع الفريا 

ة الدم اليهودي. ومن القرارات التي إتخذت تجاه اليهود هو عدم السـامح م، إذ تم فيهام إعالن عدم نقاو 589

لهم اإلقامة  أو السكن مع النصارى الكاثوليك، أو اإلحتكاك بهم أو التزاوج معهم. وكـان لهـذه القـرارات تـأثري 

  .(2)الجيتو أو -Juiveries –عىل مستقبل اليهود بأوروبا، كام كانت بداية لظهور ما يعرف باألحياء اليهودية

إذ  -ما عدا فرتة الحكم املوحدي كام سـبق اإلشـارة إليـه –ومل يتحسن وضع اليهود إال مع الفتح اإلسالمي      

كان اليهود يتمتعون بحريتهم يف مامرسة نشاطاتهم، مقابل دفع الجزية، وكانت بعـض مـدن األنـدلس أغلبيـة 

اليهودية أو قرص اليهود لكرثة اليهود بهـا، و قطاليـا، و  ، كمدينة غرناطة، وعرفت بغرناطة(3)سكانها من اليهود

  .)4(اوتقع هذه املدينة بني قرطبة و مالغة و تراغون -Lucena-لوثينا

يف املبادالت اإلقتصـادية أو تسـوية   وغالبا ما كان اليهود يلعبون دور الوسيط بني املسلمني والنصارى، سواء  

  النزاعات، كام كانوا بارعني يف الطب.

وكان يسهر عىل تنظيم العالقة بني الجامعات اليهودية داخل األحياء، مجلس من األعيان يعينه األمري، كـام     

  .)5(كانت من بني مهامه أيضا جمع الجزية

ورغم تسامح اإلسالم مع اليهود، إال أنه كانت هناك بعض الجامعات اليهودية طرفـا     

ــا النصــارى  ــام به ــي ق ــزو الت ــة الغ ــيسيف عملي ــف ل ــدلس، وهــذا املوق  إلســرتجاع األن

  

   
                                                 

م، نقشت عليها عبارات باللغة العربية، واليونانية، و الالتينية كتلك التي 3عرث عىل شواهد لقبور يعود تاريخها إىل القرن  -(1)
ة:"سالم عىل إرسائيل، هنا تنام ميلوزا بنت الحرب يهودا و زوجته مريم، عرث عليها مبدينة طرطوشة، ونقشت عليها العبارة التالي

  Luis Marco Idachs : los Judios en cataluna, editiones destino,1er ed, Avril,1985, P 68لتسرتيحا بني األحياء"، 
                                                                                                                                                    

(2) L.S- Fernandez : Judios Espagnoles en la edad media, traduit de l’Espagnol par Rachel Israël -Les 
Juifs Espagnols au moyen –age, Amsaleg, ed-gallimard, 1983, P 23.                                                                                 
(3) I-Loeb/ Le nombre des Juifs de castille et d’Espagne au moyen-age, R-E-J, T14, 1884, P 162.        

                                         .Dozy : op.cit, TII, PP 158-159؛ وانظر: 253-252، 205اإلدرييس: املصدر السابق ص -(4)
                

(5) A.Levy : Il était une fois les Juifs Marocains, témoignages et histoire de la vie quotidienne, Paris, ed-
L’harmathan, s-d, P25.                                                                                                                        

http://al-maktabeh.com



 

48 

 

باألمر الغريب، لتميز طبيعة اليهود بالخيانة وعدم الوفاء. كام كان لهذه الجامعـات اليهوديـة دور أسـايس يف 

ـائب، حيـث كـان  النظام املايل، ويف تزويد الحكام الجدد مبا يريدون من أموال بفضل إرشافهم عىل جمـع الرض

، ومنهم من توىل منصـب )1(م مصدره الرضائب املفروضة عىل اليهود1294من دخل مملكة قشتالة لعام  22%

  .)3(وزير بطرس الرهيب )2(سمؤل هاليفي الوزارة كاليهودي

ومنذ القرن السابع الهجري/الثالث عرش امليالدي أصدر الحكام النصارى قرارات جديدة تجاه اليهود، كتلك     

، وأصبح موقف كنيسة روما أكرث قساوة تجاه اليهـود، إذ حـذرت )4(م)1291-1213وك آراغونا (التي إتخذها مل

، )5(م1215كنيسة روما النصارى من خطر التعامل مع اليهود أو اإلحتكاك معهـم يف مجمـع لـرتان الرابـع سـنة 

العالقات ذات الطابع  م، وأكد مجمع لرتان عىل عدم إقامة عالقات مع اليهود باستثناء1311ومجمع فيينا عام 

  .)6(االقتصادي

اليهود بوضـع رمـز مميـز أو  )7(كام أوىص املجمع بجمع اليهود يف أحياء خاصة، وأمر البابا أينوست الثالث    

، ويكون لونهـا إمـا أصـفرا وإمـا أحمـرا، كـام )8(شكيلة مبجرد بلوغ الطفل اليهودي سن الثانية عرشة من عمره

  .)9(ةمنعهم من بناء معابد جديد

ومل يعط ملوك األندلس أي أهمية لقرارات مجمع لرتان إال بعد ميض قرن من الزمن أي بعد إنعقاد مجمع     

  .)10(م)1215م، وفيه ذكر مبا جاء به مجمع لرتان الرابع (1312زامورة سنة 

                                                 
  .488املسريي: املرجع السابق، ص -  (1)

(2) B.Bennassar : Histoire des Espagnols,VI-XVII IIes, Paris, ed Armand Cohin, 198 P 278 
ن مستبدا، قتل أخاه فريدريك و ، كاXIم) وهو ابن امللك الفنسو 1369-1350( بطرس الرهيب: ملك قشتالة و أراغونة – (3)

ملك غرناطة، كان عىل خالف مستمر مع بطرس الرابع ملك أراغونة، دخل يف حرب مع أخيه غري الرشعي، وقتل هذا األخري 
                                   Encyclopédie ;  Grand larousse, Paris, 1963, T8, P 484م: أنظر: 1369بطرس الرهيب عام 

                                                           
(4) Jcan-René : Catalogue des actes de Jaime 1er, PedroII et AyhonseIII ; rois d’Aragon, concernant les 
Juifs 1213-1291, R-E-J, 1912 , n° 847, acte du 26S eptembre 1280.                                                                     
(5) J-Lee schneidman : Protection of Aragon Jewry in the thirteenth ceutury, R-E-J, 1962, P 52. 
(6) Fernandez : op.cit, P 27 ; Grayzel : the Church and the jews in the XIII Century, Philadelphia, 1933,  
PP 61-62.                                                                                                                                                                     

م، فرض السيطرة الكنيسية عىل الحكام ورجال الدين كان وصيا لفريدريك روجيه ابن 1216-1168اينوست الثالث:  -  (7)
م، ويف عهده 1204التي انتهت باحتالل الالتيني للقسطنطينية عام اإلمرباطور هرني السادس، جهز الحملة الصليبية الرابعة 

 ; R.Grousset : Histoire des croisades, Paris ,1936, TIII, PP 169-171 ؛ أنظر: 1215انعقد مجمع لرتان الرابع سنة 
Luchaire : Innocent III et la question d’orient, PP 4-7                           

                                                                                          
(8) I-Abrahams : Jewish life in the middle ages, London, 1932, PP 327-328. 
(9) I-Perez : Histoire de l’Espagne, France, ed fayard, 1996, PP 30-40. 
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ن األنـدلس، وابتداء من مجمع زامورة أصبح موقف اإلسبان معادي لليهود، خاصة بعد تراجع املسلمني مـ    

م وعــام 1320وبـدأ عــدد اليهـود يف التنــاقص بقشــتالة، كـام تعــرض هـؤالء إىل مجــازر عديــدة كمجـزرة عــام 

 Vincentم تحـت ثـأثري فنسـان فريييـه 1415م وسـنة 1391، واملذابح، والتنصري اإلجبـاري، لسـنتي )1(م1321

Ferrier )2( ومعارض البابا بنوا الثالث عرش)4(م1348مرض الطاعون عام ، إضافة إىل ضحايا )3(.  

م، قـرر املالكـان الكاثولكيـان 1492ويف نهاية القـرن التاسـع الهجري(الخـامس عرشـ مـيالدي)، أي يف عـام     

طرد املسلمني نهائيـا مـن  )5(م)1504-1451)، وامللكة إيزابيال ملكة قشتالة(1516-1452فرديناند ملك أراغونا (

بتمويل حرب اإلسرتداد التي أنهت الحكم اإلسالمي. ورغم مساندة اليهود  شبه جزيرة إيربيا رغم قيام يهوديان

للنصارى فقد صدر قرارا ملكيا من امللكني الكاثوليكيني بعد سبعة أشهر من إنهاء الحكـم اإلسـالمي باألنـدلس، 

  .)6(والذي نص عىل طرد اليهود الرافضني للتنصري

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
(10) R-Carrasco : L’Espagne Classique (1474-1814), Paris, Hachette, 1992, P 21. 
(1) Fernandez : op.cit, PP 230-232.                                                                                                                 
        

فنسان فريييه: من فرقة الدومينيكان، كانت له شعبية واسعة، ويف إحدى خطاباته الحامسية رشح موقفه من التنصري   -  (2)
فقال:"يجب حسن اختيار الوسائل، أفضلها: فرض العزلة عىل اليهود بداخل أحياءهم، وتحديد مهنهم، ألن إذالل اليهودي 

امعية إضافة إىل التعليم سيدفعهم إىل اعتناق املسيحية". وكان من تأثري هذا الراهب الدومينيكاين أن قام وتدهور أوضاعه االجت
                     م؛ أنظر:                    1391جويليا عام  9بعض املتحمسني املسيحيني واملتشددين بتحطيم الحي اليهودي ببلنسية يف 

Graetz : op.cit, P 427 ; Fernandez :op.cit, PP 233 et 247.   
م، ومجمع 1409)، رفض التنازل عن الكريس البابوية رغم قرارات مجمع بيزا 1423-1394روما ( بنوا الثالث عرش: بابا -  (3)

 Grande                     م؛ أنظر:         1423م وعاش يف عزلة تامة إىل أن تويف 1401م، استقر بربشلونة عام 1417قسطنطس 
encyclopédie, T 10, P 64.  

(4)   -  Fernandez : op.cit, P 200. 
م، و وحدا مملكتهام، وكانا يسميان بامللكني الكاثوليكيني، مطبوعات أكادميية 1469 تزوج امللك فرديناند وامللكة إيزابيال عام -(5)

؛ وانظر:     37م، ص1421/2000الندوة الثانية، شفشاون -اململكة املغربية، سلسلة "ندوات املوريسكيون يف املغرب
S.M.Imamuddin : Some aspects of the socio-économic and culturel history of Musulman Spain, 711-

1492, Leiden, 1965, V II, P 206.                           
(6) Hanoune : Aperçu sur les Israélites Algériens et sur la Communauté d’Alger, Alger1922, P 7.  
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م، حاول توحيد شبه جزيـرة إيربيـا تحـت ملكـه عـن 1495وعندما اعتىل مانويل األول عرش الربتغال عام     

طريق مصاهرة ملكا إسبانيا، اللذان وافقا عىل املرشوع برشط واحد وهو طرد اليهـود مـن مملكتـه. فـام كـان 

يهود، ولكنه مع ذلك منحهم حريـة دينيـة عىل امللك الربتغايل إال أن يصدر هو اآلخر قرارا بالتنصري اإلجباري لل

م، إصدار مرسوما ينص عىل طرد ما تبقى من اليهـود 1496، غري أنه اضطر عام (1)وحصانة ضد محاكم التفتيش

أي املنبوذين أو  Marrano-(3)–، وأطلق عىل اليهود املتنرصين يف األندلس والربتغال باملارانوا(2)مبملكة الربتغال

هم اليهود الذين تراجعوا ظاهرا عن اليهودية و ادعوا إعتناقهم للمسيحية حتى يتمكنوا من اليهود املتخفني، و 

البقاء والحفاظ عىل ممتلكاتهم ومساكنهم. أما الذين بقوا عىل يهوديتهم فاضطروا الهجرة إىل الدول املجـاورة 

  .(4)خاصة إىل بالد املغرب اإلسالمي

  م؟1492طردوا من األندلس عام  وهنا نطرح سؤال عن عدد اليهود الذين    

إنه من الصعب اإلجابة بدقة عىل هـذا السـؤال، إذ إكتفـى بعـض املـؤرخني اإلخبـاريني سـواء مـن اليهـود أو 

النصارى بإشارة خفيفة لهذا الحدث الهام. ومعظم املعلومات التي جاءوا بها متضاربة، ومـن املؤلفـات األوفـر 

قرب  Los Palciosوهو راهب ببلدة صغرية  -Andres Bernaldezيز أخبارا هو كتاب الراهب أندريس برنالد

 Cronica de los Reyesوكـان معـارصا لألحـداث وكتابـه يحمـل عنـوان حوليـة امللـوك الكاثوليـك  -إشـبيليا

catolicos(5)، وما زال هذا الكتاب مخطوطا يف مكتبة مادريد بإسبانيا.  

، وهـو رجـل Abravanelبرافانيل أ يهودي إستنادا ملذكرات  300.000عدد اليهود بـ graetzوأوقف املؤرخ     

  أعامل كان عىل إطالع بكل أمور األندلس.

     

   

                                                 
م، وكانت مهمتها التفتيش 1233م محاكم أسسها البابا جريجوري التاسع عا -توجد ثالثة أنواع من محاكم  التفتيش: أ - (1)

م، 1471محاكم التفتيش اإلسبانية التي أسسها البابا عام  -والبحث يف الهرطقات الدينية التي انترشت بني املسيحيني آنذاك، ب
 -سيحية، جـبناء عىل طلب امللكني فرديناند وإيزابيال، للتأكد من إميان مواطنني إسبانيا من املسلمني واليهود الذين اعتنقوا امل

م، املسريي: 1908م ليحارب الربوتيستانتية واستمرت حتى عام 1542محاكم التفتيش الرومانية وأسسها البابا بول الثالث عام 
  .348املرجع السابق، ص

(2) I.Laredo : Berbères y hebreos en Marrucos, Madrid, s-d, P 211.   
(3) Graetz : op.cit, P 340 ; H.Zafrani : Mille ans de vie Juive, P 16. 
(4) Mesnage : Le christianisme en Afrique du Nord, église Mozarabe, Alger 1916, P 180.                                
(5) Loeb : op.cit, P 162. 
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يهودي بقشتالة، ونفـس العـدد مبدينـة أراغونـا و مدينـة نافـارا  150.000أشار يف مذكراته إىل وجود حوايل   

  .)1(معا

إذ يجد إستحالة أن يكون مبدينة أراغونـا و نافـارا معـا نفـس  Prescottوهناك رأي آخر للمؤرخ برسكوت     

مساحة قشتالة، وبذلك فـإن عـدد  3/1عدد اليهود املقيمني بقشتالة إلن مساحة أراغونا ونافارا معا متثل ثلث 

  .)2(مجموع يهود األندلس 6/5اليهود بهاتني املدينتني يكون قليال، وحدد اليهود بقشتالة بـ

، والذي اعتمد يف دراسته Isidore Loebراسة العميقة والدقيقة التي قام بها املؤرخ ايزيدور لوئيب أما الد    

 120.000و  60.000عىل عدة معطيات، فقد حدد عدد اليهود الذين تم طردهم من قشتالة و أراغونا ما بـني 

عتبـار العجـز املـادي والغـذايئ يهودي مبالغ فيـه إذ أخـذ بعـني اإل  120.000يهودي. ويتابع يف تحليله أن رقم 

مـارس  31لرتحيل هؤالء برا وبحرا، إضافة إىل الفوىض التي أعقبت األوساط اليهودية بعد صدور هذا القرار يف 

جويلية من نفس السنة، كـام كـان عـىل اليهـود  31م، إذ منحت مهلة لليهود ملغادرة البالد إىل غاية 1492عام 

  .)3(هم كبيع سكناهم وأثاثهم إىل غري ذلك من األمورقبل مغادرتهم البالد تصفية أمور 

ألـف يهـودي مـوزعني  165م  بــ1492يب عدد اليهود املطرودين من األندلس بعد قرار ئوحدد املؤرخ لو     

  حسب الشكل البياين التايل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Fernandez : op.cit, P 108. 
(2) Prescott : R-E-J, 1887,P 23. 
(3) Loeb : op.cit, PP 174-182. 
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  م       1492سنة : عدد اليهود املطرودين من األندلس بعد قرار 5الشكل رقم    

عىل رأسها املغرب األقىص والجزائر،   ويتبني من خالل هذا التوزيع أن أكرب عدد توجه إىل الدول اإلسالمية      

وقـدم إىل  (1)م)1481/1512يف عهـد السـلطان بايزيـد الثـاين (  هذا وقد هـاجر اليهـود إىل الدولـة العثامنيـة 

البحارة ألنهم وجدوا يف هذا الحدث كسـب سـهل، وجـاءت سـفن مـن مـوانئ عديـدة  منكبري األندلس عدد 

  كميناء قطالونيا وقشتالة، وجنوة، والبندقية.

 

 

                                                 
(1) - Israél Abrahams : op.cit, P364. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

ها تركيا بقسمي
األوروبي 
واآلسيوي

مصر وشمال 
طرابلس

الجزائر المغرب األقصى اإيطالي-فرنسا إلخ,,,, هولندا أمريكا مناطق أخرى

 نسمة



 

53 

 

 

 

 

أسطوال صغريا من خمسـة وعرشـين   Pedro Cabronكام جمع امللك فرديناند تحت قيادة بيدرو كربون     

إضـافة إىل مراكـب أخـرى توجهـت إىل املغـرب األقىصـ  ،(1)مركب مبيناء قاديش لنقل اليهود إىل مدينة وهـران

ومدن ساحلية باملغرب األوسط، أما السفن التي توجهت إىل سواحل املغـرب األدىن فكـان عـددها قلـيال جـدا، 

. كام هاجر بعض اليهود إىل مدن أوروبيـة كمدينـة ليـون، ونـابويل، (2)رمبا لبعد املنطقة من شبه جزيرة إيبرييا

م، وعدد قليل منهم إستقر مبدينة بروفنس و أفينيـون، وبـالد الربتغـال، والربازيـل 1508ها عام لكنهم طردوا من

  -2أنظر الخريطة رقم –. (3)واألرجنينت وأمريكا الجنوبية

، و وافقـه يف هـذا العـدد املـؤرخ (4)ألـف يهـودي 200أما املؤرخ فرانكو فحدد عدد اليهود املطـرودين بــ     

دد بعض املؤرخني املعارصين لألحداث عدد األرس اليهودية التي طردت من األندلس بــ ، هذا وقد ح(5)كراسكو

  .(6)-آالف أرسة أراغونية 6ألف أرسة قشتالية،  و 30-ستة وثالثني ألف أرسة 

وإن عجز الباحث يف التوصل إىل العدد الحقيقي للمطـرودين مـن اليهـود، فالسـبب واحـد ورئييسـ، هـو     

ألخبار التي تركها لنا بعض اإلخباريني واملؤرخني املعـارصين، كـام يتبـني لنـا مـن إصـدار هـذا إنعدام الدقة يف ا

النوع من القرارات مدى إحتقار وكراهية النصــارى لليهـود منـذ ظهـور الديانـة املسـيحية، وحقـدهم علـيهم 

  وتحميلهم مسؤوليـة سفك دم املسيح عليه السالم. 

  

  

                                                 
(1) S.Fernandez : op.cit, P 300.                                                                                                                             
  
(2) H.V Sephipha : L’agonie des Judeo-Espagnol, Paris, 1977, P 13                                                                  
  
(3) I Loeb : op.cit , PP 177-18. 
(4) M.France : Essai sur l’histoire des Israélites de l’empire ottoman depuis les origines jusqu’à nos 
jours, Paris, 1897, P 35                                                                                                                                                
(5)  Carrasco : op.cit, P 22. 
(6)  S.Fernandez : op.cit, PP299-301. 
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 :تركيب املجتمع اليهودي -2

لقد كان لهجرة يهود األندلس إىل بالد املغرب اإلسالمي أثر كبري عىل اليهـود مـن األهـايل مـن جميـع النـواحي،     

(الخامس عرش ميالدي) قد شهد أكرب موجة من موجات هذه الهجرة وابتداء مـن هـذه  ولعل القرن التاسع الهجري

  رئيسيتني:الفرتة انقسم اليهود إىل فئتني 

منـذ قـدومهم إىل  (1)ظل اليهود املغاربة يشكلون لبنة هامـة يف البنـاء االجتامعـي اليهود األهايل:  -أ

املنطقة مع قدوم الفنيقيني، وطيلة فرتة العصور الوسطى، غري أن عددهم كان قليال وكان يتناقص نتيجة 

لظروف خاصة بهم، كام تراجعت حركتهم الفكرية تراجعا كبريا يف ظل حكم الدولة املوحدية، وأطلقـت 

، Tochabimيالدي) إسـم توشـابيم هذه الفئة عىل نفسها منذ القرن التاسع الهجري (الخامس عرشـ مـ

 .(2)وتعني بالعربية األهايل

: إنـدمج إىل اليهـود األهـايل يهـود قـدموا مـن األنـدلس هروبـا مـن إضـطهاد يهود األندلس  -ب

النصارى خاصة يف نهاية القرن السابع الهجري (الثالـث عرشـ املـيالدي) كيهـود مايورقـا الـذين اسـتقروا 

د استيالء ألفنسوا األرغـوين عـىل جـزر البليـار الـذي تـابع مطـاردة م بع1287باملغرب األوسط منذ سنة 

 . (3)اليهود إىل املغرب، ومازالت بعض قبور هؤالء اليهود قامئة مبدينة الجزائر

وتزايدت هجرة اليهود إىل بالد املغرب يف نهاية القرن التاسـع الهجري/الخـامس عرشـ املـيالدي، وقـد     

ؤالء الالجئني الذين كـانوا يختلفـون مـن حيـث الـرثوة، والثقافـة والجـاه، رحبت دول املغرب اإلسالمي به

 وفــيهم أصــحاب الصــنائع والقلــم، كــالحرب افــراييم عنقــاوة، والحاخامــان إســحاق بــن شيشــات برفــات،

  

   

                                                 
نرثوبولوجيا السياسية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، محمد ماهر: األقلية اليهودية يف املغرب، دراسة يف األ  -(1)

  .95، ص1993معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، 
(2) - Eisenbeth : Les Juifs en Algérie, PP 8-9 ; Levy :op.cit, PP 33-34. 
(3) - Ibidem : PP 9-10 ;y-Courbage, p-Fargues : chrétiens et Juifs dans l’Islam arabe et Turc, Paris, Payot, 
1997, P 80                                                                                                                                                                     
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  ، والذي سيكون لنا الحديث عنهم يف الفصول القادمة.)1(وشمعون بن سامح دوران مبدينة الجزائر 

وتتكون هذه الفئة الثانية من اليهود املطرودين من أوروبا بصفة عامة واألندلس بصـفة خاصـة،     

، كام عرفوا أيضا )2(وتعني بالعربية املطرودين Megorachimوأطلقوا عىل أنفسهم إسم امليغوراشيم 

  .)3(بالكابوسيني نسبة إىل الكبوسة الحمراء التي كانوا يضعونها عىل رؤوسهم

يف بداية الهجرة نوع من التوتر والنـزاع بـني التوشـابيم واملغوراشـيم،  د شهد املغرب اإلسالميوق    

ويرجع سببه اإلختالف يف العديد من املسائل الخاصة بالعبادات والطقوس كفرائض الدبح مـثال، كـام 

اتهـم اليهـود أن يهود األندلس كانوا ينظرون إىل اليهود األهايل بأنهم أقـل شـأنا وثقافـة مـنهم، كـام 

، وكـانوا يطلقـون علـيهم يف بعـض املـرات )4(ألهايل يهود األندلس بأن لهم نزعات وتأثريات مسيحيةا

، و وصلت حدة العداء بني اليهود مـن الفئتـني لدرجـة أنهـم مل يقيمـوا الصـالة مبعبـد )5(إسم الرومي

، كام يـزال )6(مبعبد الفاسينيواحد، كام كان الحال بالنسبة ليهود فاس إذ اتخذوا ألنفسهم معبد عرف 

  .)7(يعتمد يف بيعة التوشابيم بفاس سدور وهو كتاب الصالة طبقا لعادات يهود فاس األصليني

يف املغـرب األدىن ويعـود   وظهر هذا العداء بني اليهود باملغربني األوسـط واألقىصـ، ومل يحـدث     

ل القـرن التاسـع هجـري (خمسـة عرشـ ذلك إىل قلة عدد املهاجرين اإلسبان الذين إستقروا بـه خـال

 مـن خـالل مراسـالت الحاخـاميني بـاملغرب األدىن إىل حاخـاميني املغـرب  امليالدي)، ويتأكد هذا األمر

  

   

                                                 
(1) - Epstein : the responsa of Rabbi saloman ben Adret hand Rabbi simon ben Zemah Duran, par ch-E-
Dufourcq, R-H,1971, PP 480-481.                                                                                                                               
(2) I.Laredo : berberes y Hebreos, P 210. 
(3) Eisenbeth : Juifs d’Algerie, P 10 ; The Jewish encyclopedia, VI, P 381 ; I.Bloch Inscriptions 
tumulaires  des anciens cimetières Israélites d’Alger, Paris, 1888, P3.                                                                                    

  .112محمد ماهر: املرجع السابق، ص -)4(
(5) - Elie Malka : Condition et statut légal des Juifs au Maroc à la fin du 15e s, R.M.M, 1953, 1er Fevrier, 
P58. 

    Abbou :op.cit, P 296                            ؛ أنظر:112محمد ماهر: املرجع نفسه، ص -)6(
)7(  - H-Zafrani : Mille ans de vie Juive, PP 12-13. 
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األوســط لإلستفســار عــىل بعــض القضــايا الدينيــة وهــذا مــا يفرســ تفــوق الثقافــة الدينيــة ليهــود 

  .)1(امليغوراشيم عىل ثقافة اليهود األهايل

إال أن اليهود الوافدين اإلسبان أخذوا يف النهاية قيادة الجامعات اليهودية خاصة يف شامل املغرب     

  اإلسالمي. 

 حسب املناطق: التوزيع السكاين لليهود -3

من الصعب تحديد كل املناطق التي أقام بها اليهود باملغرب اإلسـالمي خـالل الفـرتة املمتـدة بـني القـرنني     

ميالدي)، وهذا للعديد من األمور من بينها صمت املصـادر اإلسـالمية وكـذلك  15-13السابع والتاسع الهجري (

اخلية ومامرسة حياة البداوة والرتحال، أمـا بسبب إندماج بعض اليهود بالسكان املسلمني خاصة يف املناطق الد

فليس لنا أي أخبار عـن حيـاتهم ألنهـم مل يكـن لـديهم أي نشـاط  )Bahoutsim)2اليهود الرحل أو الباهوصيم 

فكري بسبب إنتشار الفقر، وهذا خالفا لليهود املستقرين باملـدن الكـربى خاصـة منهـا الواقعـة عـىل الرشـيط 

  .)3( يتكلمون باللغة العربيةالساحيل وكان اليهود األهايل

وأكرث املناطق استقر بها اليهود باملغرب األدىن، هو إقليم برقة، ويعد مـن أقـدم املنـاطق سـكنى     

، وطلميثة، ويصف أبو الفـدا هـذه املدينـة )6(، و جدابية)5(، ومدينة زويلة)4(اليهود ألهميتها التجارية

بها قرص فيه يهود تحت حاميـة العـرب... وقصـور  م: "إن طلميثة هي مرىس يرقى1331هـ/732سنة 

اليهود املذكورة عىل هيئـة بـرج كبـري، وعـدد اليهـود الـذين بـه إىل يومنـا هـذا مـا يزيـد عـىل مـأيت 

، ومدينة رست، وأشهر مراكـز إقامـة اليهـود بـاملغرب األدىن جزيـرة جربـة، )8(، وإقليم درنة)7(يهودي"

ــة ــريوان واملهدي ــونس، والق ــوب ت ــرابلس، )9(وجن ــامء )10(وط ــض األس ــذا بع ــا ه ــت إىل يومن  . ومازال

  

   

                                                 
)1( D-Cazes : Essai sur l’histoire des Israélitesde Tunis, Paris, 1889, P 95                                                           

                                                                                     Sebag :op.cit, P 70 ؛ وانظر400-398برنشفيك: املرجع السابق، ص  -  )2(
)3(   Hanoune :op.cit, P 7. 

  .394، ص1893؛ اليعقويب، البلدان، طبع ليدن، 311-310، ص1اإلدرييس: املصدر السابق، ج  -  )4(
  .296-295، ص1984وض املعطار يف خرب األقطار، حققه إحسان عباس، لبنان، ر الحمريي: ال -  )5(
  .12الحمريي: املصدر نفسه، ص -  )6(
  .149-148، ص1840أبو الفدا: تقويم البلدان، الجزائر،  -  )7(
  .147، ص1982ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، تحقيق إسامعيل العريب، ديوان املطبوعات الجامعية،  -  )8(
  .199، صعطا أبورية: اليهود يف ليبيا و تونس والجزائر، القاهرة -  )9(

(10) Eisebeth : Les Juifs d’Algerie et de Tunisie, P 128                                                                                          
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إىل نفوسـة، والرحـايبي   العرقية األوىل لعشائر يهودية القاطنة بالساحل واملدن الداخلية مثل النفويس نسـبة

. وتـم القضـاء نهائيـا عـىل يهـود )1(رحيبت السبتية، والرسوزي نسبة إىل سريوز والحوري إىل الحوارية)نسبة إىل

   (11).)2(م)1510يف بداية القرن العارش الهجري ( طرابلس عىل يد اإلسبان 

و وهران، والجزائر أين قطـن  ، )3(أما املغرب األوسط، فأكرب املناطق إستقر بها اليهود هي: مدينة تلمسان     

، و ورقلـة، و مجانـة، )5(، ومجزر و بجاية)4(األهايلعىل اليهود  بها عدد كبري من يهود األندلس، وفرضوا نفسهم 

و تـوقرت،  و طبنة، و بلزمـة، و املسيلة، وتاهرت، و مستغانم، و هنني، و توجر، و بسكرة،  و آشري، و ندرومة، 

  .)8(، و قسنطينة، ومليانة)7(، وتنس)6(و الزاب، و توات، و الواحات الصحراوية، والهضاب العليا

ود األهايل مع اليهود املهاجرين ببالد املغرب األوسط، وأصبح مـن الصـعب التمييـز بيـنهم وقد إندمج اليه    

خاصة يف املدن الكربى، غري أن هناك ست أرس يهودية حافظت عىل أصلها اإلسباين، والتي قدمت مـن املغـرب 

، وعائلة بنهـاييم، وعائلـة دوران Seror، وعائلة سريور Storaم، وهي عائلة ستورة 14هـ/8األوسط منذ القرن 

Duran وعائلة الوليد ،Oualid وعائلة العياش ،Les Ayaches )9(.  

أما فيام يخص مناطق إستقرار يهود املغرب األقىص، فإن تحديدها أكرث وضوحا ودقـة بفضـل مـا تركـه لنـا     

    . )11(، واملؤرخ مارمول كربخال)10(الرحالة الحسن الوزان

                                                 
)1( Slouschz : voyages d’études juifs en Afrique du Nord, PP 295-30                                                            

 )2( C.Cahen : Histoir des juifs de l’Afrique septentrionale, P 70.                                                                       
(3) Alfred bel : Tlemcen et ses environs :guide illustré du Touriste, Toulouse, s-d, PP 134-135. 
(4) Slouschz : Les Juifs de Debdou, R-M.M, T22, 1913, P 246 ;R-Benichou : écrits Juifs, Alger, 1957, PP 
184-185.                                                                                                                                                                  

    .417برنشفيك: املرجع السابق، ص -  (5)
(6) Allouche Benayoun-Doris Bensimon :Juifs d’Algérie hier et  aujourd’hui,Toulouse,ed-Preivat, 1989, 
P14                                                                                                                                                                      

  .138الحمريي: املصدر السابق، ص -  (7)
  .432برنشفيك: املصدر نفسه، ص -  (8)

(9) Eisenbeth : les Jjuifs en Algérie, P 9-10. 
يف غرناطة  وزان الفايس الغرناطي، ولد ) اسمه هو الحسن بن محمد ال1532- 1488الحسن الوزان: أوليون اإلفريقي( -  (10)
م هاجرت أرسته إىل مدينة فاس، ومن هناك طاف يف بالد املغرب والسودان 1492م، وبعد سقوط غرناطة عام1488-هـ893سنة

ه الغريب ثم املرشق فمرص والشام والحجاز واألناضول والقسطنطينية، ثم عاد إىل مرص ليبحر منها إىل املغرب، ويف الطريق أرس 
بعض القراصنة النصارى وحملوه إىل روما وقدموه إىل البابليون العارش، فقدر البابا علمه وأخالقه فأعتقه ورصف له معاشا 
سخيا، واعتنق الحسن الوزان الديانة املسيحية ولقب نفسه يوحنا الغرناطي، ويف روما اشتغل بتدريس اللغة العربية وانقطع 

وصف إفريقيا يتناول وصف املغرب و ماملك السودان، وألفه باللغة اإليطالية، وآخر حياته للتأليف، ومن أهم مؤلفاته كتاب 
 عاد إىل فاس واعتنق اإلسالم من جديد: نارص الدين سعيدوين: من الرتاث التاريخي والجغرايف للغرب اإلسالمي،
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هود كانوا يسكنون فاس القدمية حارضة بني مرين ثم نقلهم السلطان أبو سعيد املريني إىل حي وأغلب الي    

، ومدينـة بـاديس، و نفـزة وبهـا حـوايل مـائتي بيـت (2)، كام كانوا يقيمون مبدينة تازة(1)حمص بفاس الجديدة

أكـرث مـن ثالثـة آالف أرسة ، وكـان يقـيم مبـراكش (5)، ودبـدو(4)، وأزمـور وبهـا أربعامئـة أرسة يهوديـة(3)لليهود

، ويكـرث (7)، ومدينة باديس و شفشاون، وكان مبدينة زروال أكـرث مـن مئـة دارللتجـارة الصـناع اليهـود(6)يهودية

اليهود مبدينة أفزا أسفل األطلس الكبري، ومدينة تكوداست، وآسفى وبها مائـة بيـت يهـودي، ومدينـة أغـامت 

، وحوايل مـائتي تـاجرا و صـانعا يهوديـا مبدينـة (8)ي هي األخرىومراكش وتدنست وبها حوايل مائة بيت يهود

، وحــوايل مائــة منــزل لليهــود مبدينــة (10)، وحــوايل مائــة وخمســني دار مبدينــة اديكــيس(9)تييــوت أو تشــييت

، كام كان يوجـد عـدد كبـري مـن (13)، وقرص بني صبيح و درعة(12)، وأربعامئة أرسة يهودية برتغالة(11)تكاووست

  .(14)سجلامسةاليهود ب

ونستنتج أن نسبة كبرية من اليهود استقرت باملغرب األقىص، وعدد كبري منهم كانوا       

يقيمون باملناطق الجنوبية، وجبال األطلس، وعاشوا حياة البداوة واحتكوا باملسلمني، أما 

ـــراكش ـــاس وم ـــدن الكـــربى كمـــدينتي ف ـــذين اســـتقروا بامل  ، فكـــان عـــددهم (15)ال

  

   

                                                                                                                  
؛ أحمد مختار العبادي: يف التاريخ 292-290، ص1999، 1اإلسالمي، ط تراجم و مؤرخني ورحالة جغرافيون، بريوت، دار الغرب 

  . 564-563العبايس واألندليس، دار النهضة العربية، بريوت، د ت، ص
، عاش بشامل 1600، تويف عام1520، مؤرخ إسباين، ولد بغرناطة حوايل سنة Marmol y carvajalمارمول كربخال:  -  (11)

) وكتاب آخر حول ثورة املوريسكيني يف 1573وهو  وصف عام إلفريقيا ( -إفريقيا–سنة، ألف كتاب إفريقيا حوايل إثنني وعرشين 
  .Encyclopedie, grand Larousse, T 7, P 103)؛ أنظر: 1600غرناطة(

  .39، ص2السالوي: املصدر السابق، ج -(1)
  .128ص؛ الحمريي: املصدر السابق، 351الحسن الوزان: املصدر السابق، ص -(2)
  .197، ص2كربخال: املصدر السابق، ج  ؛ أرمول184الحسن الوزان، املصدر نفسه، ص -  (3)
 .117-107-87-31مارمول كربخال: املصدر نفسه، ص  -  (4)

(5) Slouchz : Un voyage d’études Juives en Afrique, P 507 
  .55كربخال: املصدر نفسه، ص مارمول  -(6)
  ..254املصدر نفسه، ص مارمول  كربخال:  -(7)
  .111الحسن الوزان، املصدر نفسه، ص -  (8)
  29؛ مارمول  كربخال: املصدر نفسه، ص127الحسن الوزان، املصدر نفسه، ص -(9)

  .38؛ مارمول  كربخال: املصدر نفسه، ص132-131الحسن الوزان، املصدر نفسه، ص -(10)
  149، ص3مارمول  كربخال: املصدر نفسه، ج -(11)
  ..34، ص1968املغييل: مصباح األرواح يف أصول الفالح، تحقيق رابح بونار، الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع،  -(12)
  Slouschz : Les Juifs de Debdou, P 246 ؛ وانظر497الحسن الوزان: املصدر نفسه، ص -(13)

(14) - Ibidem : PP 246-247 
(15)   Ibidem  : P 246                                                                                                                                          
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قليال، واختلطوا باليهود الوافدين من بالد األندلس، وكان هؤالء من التجار األغنياء وأثروا يف الحياة اإلقتصادية 

  م). 15والسياسية خاصة يف القرن التاسع هجري (

م، عائلة كوهني سـكايل 14هـ/8ومن أعرق األرس اإلشبيلية التي استقرت باملغرب األقىص منذ أواخر القرن      

n SaqaliCohe (1) "وهي من األرس التجارية، وتوجد حاليا عني رشق مقربة اليهود بدبدو تعرف "بعني إشبيليا ،

للتذكري بانتسابهم إىل إشبيلية، كام كان ألرس كوهني حي خاص بهم ومل يندمجوا مع اليهود اآلخـرين، ومازالـت 

  .(2)إلسالمهذه األرس إىل يومنا هذا، وهي من أعيان مدينة فاس وقد إعتنقت ا

 Aben، وابـن دانـان Abensourومن األرس اليهودية األخـرى ذات األصـل اإلسـباين هنـاك أرسة ابنصـور      

danan وسرييرو ،Serrero والكالعي ،Alcalai وابن زميرا ،Abn zimra وابـن عطـار ،Abn attar وابـن البـاز ،

Abn albaz واملوزنينة ،Almoznina وعائلة حرسفايت ،Hassarfaty و وضع حرسفايت صاحب كتاب ،Yahas- 

Fes  و أرجـع نسـبهم إىل جـدهم األول     -كيتوبـا–شجرة نسب هذه األرس معتمدا عـىل وثـائق عقـد الـزواج

  .(3)املولود باألندلس

 14جامعة يهودية يف مراكش و 17م، إىل وجود 1250وتشري وثائق الجنيزة الذي يعود تاريخها إىل ماقبل       

  . (4)جامعات بليبيا 4جامعة بطرابلس، و 12جامعة بتونس، و 12عة بالجزائر، وجام

 :تنظيم املجتمع اليهودي  -4

يف تسـيري أمـور اليهـود إذ كانـت  -الحفصـية، والزيانيـة، واملرينيـة-مل يتدخل حكام املغـرب اإلسـالمي    

داريـة والثقافيــة فكانـت لهـا الجامعات اليهودية تتمتع نوعـا مـا باسـتقالل داخـيل يف تسـيري أمورهـا اإل 

باللغـة العربيـة، و مقابرهـا،  Dayanimوالديانيم أ قوانينها و محاكمهـا الخاصة املتشكلة من ثالثة قضاة  

 ومدارسها وبيعها، غري أنه من الصعب جدا أن نعرف كيف كان يتم التسيري داخـل هـذه الجامعـات ألنـه

   

   

                                                 
  أنظر:تدعي هذه األرسة أنها تنحدر من أكرب أحبار الطائفة الصدوقية ببيت املقدس؛   -(1)

  Eisenbeth : Les Juifs du Maroc, P 34, note 53                           
                

(2)  Slouschz : Les Juifs de Debdou, P 249.                                                                                                       
(3)  Hasarfaty : yahas-Fes, Hesperis, 1934, P 86. 
(4) Chouraqui : Les Juifs de l’Afrique du nord, P 124 
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   (1)كام يبدوا أن هذا التنظيم مل يكن متطورا قبل قدوم يهود األندلس.ليس لدينا املعلومات الكافية والدقيقة، 

، (2)بالعربيـة Zaken ha yehudimفكان يسهر عىل تنظـيم الجامعـات اليهوديـة شـيخ اليهـود أو النكيـد     

ويختار من بني الرجال األكرب سنا واألكرث اعتبارا، وكانت لـه السـلطة املطلقـة يف تنفيـذ األحكـام الصـادرة مـن 

الذي كان يساعد النكيد يف تأدية مهامه وكان يتشكل من الرجـال األكـرث  Gedolei Ha Qahalمجلس األعيان 

  .(3)ماال وعلام

لشيخ وتقوم السلطة اإلسالمية بتثبيته واإلعـرتاف بـه وتوقيـع التي تختار اهي وكانت الجامعات اليهودية     

، لكن بعد قدوم اإلسبان حدث تغيري يف تنظيم هذه الجامعات وأصـبحت (4)تعيينه من ديوان اإلنشاء والعالمة

ينتخـب بانتظـام وهـم الـذين أدخلـوا بـاملغرب  Né émanimمسرية من قبل مجلس يعرف بالعربية نيامنيم 

  .(5)قسية خاصة إلستهالك اللحوم والنبيذاألقىص رضائب ط

ومن مهام رئيس الجامعة اليهودية، جمع اإلشرتاكات األسبوعية أو الشهرية املفروضة عىل األعضاء لتقديم     

، وهو القائم أيضا عىل جمع الجزية )6(أجور القامئني عىل البيع، واملقابر وتوزيع الصدقات عىل العائالت الفقرية

  .)7(الديوانلتقدميها إىل 

عليـه وسـلم:" إحفظـوين يف  الـلـهوكانت تفرض الجزية عىل البالغني من الذكور إمثتاال لقول الرسول صىل     

  .)8(وال عبد وال خنثى"  ذمتي األحرار العقالء والتجب عىل إمرأة وال صبي وال مجنون 

ومل يصلنا أي تحديد عن قيمة الجزية والشيئ القليل الـذي نعرفـه أن يهـود تـنس كـانوا يـدفعون حـوايل     

 .)9(م1400دنارين أو ثالثة دنانري سنويا خالل عام 

 

   

   

                                                 
(1) Eisenbeth : Les Juifs d’Algérie et de Tunisie, P 130 

 Elie Malka : op.cit, P 56  ؛ وانظر:113الحسن الوزان: املصدر السابق، ص -(2)
(3) Sebag : op.cit, P 72.  

  .197، ص5، جـ1915القلقشندي: صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء، القاهرة،  -(4)
(5) Eisenbeth :op.cit, PP 130-131                                                                                                                      
   

  .449برنشفيك: املرجع السابق، ص -  )6(
  69قاسم عبده قاسم: املرجع السابق، ص -  )7(
  .124املاوردي: املصدر السابق، ص -  )8(

)9(  Dufourcq : Bulletin historique, in R-H, 1971, P 480 
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، أما الونرشييس فيقول أنهـا كانـت تجمـع )1(وذكر الحسن الوزان أن الجزية كانت تبلغ أربعامئة دينارا شهريا

، أمـا املـؤرخ كـاهني )2(املعتاد أربعة دنانري أو أربعني درهم بالوزن الرشعي عن كل شـخص يف كـل عـامحسب 

Cahen فجاء يف كتابه يهود شامل إفريقيا أن اليهود كانوا يخضعون إىل رضيبتني الخراج ورضيبة الجزية وكانت

س الذين قدموا إىل املغرب اإلسالمي فرنك فرنيس)، أما يهود األندل 350إىل  300نقد ذهبي ( 40أو 35تصل إىل 

فرنـك)، أي أقـل 26م، فكانت قيمة الجزية املفروضة عليهم حوايل ثالثة نقـود ذهبيـة (14هـ/8يف نهاية القرن 

من القيمة املفروضة عىل اليهود من األهايل، ألن هؤالء املهاجرين ملـا قـدموا كـانوا يـدفعون رضائبـا و رسـوما 

مام زاد من دخل البالد إضافة إىل رضيبة دفعها اليهود املهاجرين قيمتها دبلون جمركية باهضة عىل بضائعهم 

  .)3(سبنيويل

، أمـا )4(وفيام يخص الفصـل يف الخصـومات بـني مسـلم ويهـودي فكانـت تفصـل فيهـا املحـاكم اإلسـالمية    

ت تـدعوه املسيحيون يف العهد املريني فجمعوا يف طائفـة تحـت سـيطرة قنصـل مشـرتك بـني جميـع الجمعيـا

  .)5(النصوص الربتغالية فيطور

  : تأثري الوضع السيايس الجديد عىل اليهود.ثالثا

 : اللبــاس -1

متتع اليهود بقسط من األمن والحريـة يف ظـل الدولـة اإلسـالمية مقابـل دفـع الجزيـة كـام كـانوا      

يرجعون يف أمورهم املدنية والقضائية إىل رؤسائهم الروحيني، غري أن الوضـع تغـري بالنسـبة لليهـود يف 

د كالنصـارى م) أصـبح اليهـو 720-717هــ/101-99عهد الخليفة األموي الثامن عمر بـن عبـد العزيـز (

ملزمني بارتداء مالبس حقرية تصنفهم عن املسـلمني وبركـوب مطايـاهم دون أن ترسـج، وحرمـوا مـن 

م) فقد أجرب النصارى واليهـود 861-847هـ/247-232املناصب يف الدولة، أما الخليفة العبايس املتوكل (

 ورهم عىل مسـتوى سـطحعىل أن يجعلوا عىل بيوتهم متاثيل خشبية للشياطني، وأن اليرفعوا سطوح قب

  

   

                                                 
  .285الحسن الوزان: املصدر السابق، ص -  )1(
  .283، ص2الونرشييس: املصدر السابق، جـ -  )2(

)3( C.Cahen : Histoire des juifs de l’Afrique septentrionale, PP 50.53 
  .406برنشفيك: املرجع السابق، ص -  )4(
  .113، ص1لوطورنو: املرجع السابق، ج -  )5(
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األرض، وأن يرتدوا معطفـا عسـيل اللـون ويجعـل عـىل كـل مـن الكمـني رقعتـني عسـليتني، تخـاط  

احداهام من أمام والثانية من وراء، وأن اليركبوا إال البغال والحمري، وذلك عىل رسج من خشب عـىل 

مـدون عـىل اعتبـار شـهادة قربوسيه كورتان خشبيتان كأنهام رمانتـان، وصـار القضـاة املعـارصون يع

-386، ويف عهد الدولة الفاطمية ويف ظل الحكم الحـاكم ()1(اليهود واملسيحي عىل املسلم غري مقبولة

م)، أضاف عىل هذا التمييز فأوجب عىل اليهود الذين يدخلون الحاممات العامـة 1020-996هـ/411

  .)2(متدليا عىل صدورهم أن يجعلوا يف أعناقهم إطارا من الخشب شدت إليه األجراس ويكون

م) قد فرض لباسا خاصا عىل اليهود 1198هـ/595وقد سبق اإلشارة إىل أن الخليفة املوحدي املنصور (

لتمييزهم. وهذا اللباس املميز كان قد فرض عـىل اليهـود يف أروبـا العصـور الوسـطى قبـل أن يفرضـه الحكـام 

م فـرض لباسـا خاصـا عـىل يهـود 13هــ/7داء من القـرنوابت -La Rouelle- )3(املسلمني، وكان يعرف بالشكلية

  .)4(املغرب األدىن، واملغرب األقىص

م فـرض لباسـا 1250هــ/648ففي عهد الدولة الحفصية ومنذ بداية حكم السـلطان املستنرصـ سـنة 

نيك غري أن الرحالـة الفالمـ -، ومل توصف لنا هذه املصادر هذا اللباس الخاص)5(مميزا عىل اليهود وهو الشكيلة

م، الـذي زار تـونس تـرك لنـا وصـفا دقيقـا عـن يهـود تـونس 15هــ/9يف النصف الثاين من القرن عاش -أردون

ويقول:" مل يكن لليهود أي حرية، وكانوا يخضعون لرضيبة ثقيلة، وكـان لهـم لبـاس خـاص يختلـف عـن لبـاس 

خرقة من القامش األصـفر عـىل  املسلمني، وإن مل يرتدوا ذلك اللباس املميز يتعرضون للتعنيف، فكانوا يضعون

رؤوسهم أو يف أعناقهم، وأما نساؤهم فلم تجرأنا عىل لبـاس األحذيـة، وكـانوا محتقـرين ومكـروهني أكـرث مـن 

ـــالفرنج"  ـــا ب ـــمونهم هن ـــانوا يس ـــني وك ـــارى الالت ـــات)6(النص ـــاء اليهودي ـــاهدة آردون للنس ـــن مش  ، ولك

  

   

                                                 
  .52، ص7؛ ابن األثري: املصدر السابق، ج487، ص2اليعقويب: املصدر السابق، ج -  )1(
  .54، ص1927؛ ابن حامد: أخبار ملوك بني عبيد، الجزائر، نرش هيدن، 5، ص3ابن خلكان: املصدر السابق، ج -  )2(

)3( Parkers/ op.cit, P 215. 
 Fagnan : op.cit, PP 294-298؛ أنظر:    224-223املراكيش: املصدر السابق، ص -  )4(
  .322ابن قنفذ: املصدر السابق، ص -  )5(

)6( Anselme Ardone: in brunschvig :Deux recits de voyages inédits en Afrique du Nord, Paris,  1936 , P 
192.                                                                                                                                                                
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حافيات يرجع سببه لفقر سكان الحارة، إذ كانت النساء اليهوديات املهاجرات من األنـدلس ينـتعلن األحذيـة  

  .)1(الخشبية املغلفة بالجلد، والنساء اليهوديات من األهايل ينتعلن القبقاب

يـة أما اليهود يف ظل الحكم املريني ففرض عليهم نعال خاص، كام ألزموا بلباس عاممة سوداء أو طاق

  .)2(تضاف لها قطعة قامش أحمر

عىل رؤوسهم عاممات سـوداء  ويذكر مارمور كربخال وهو رحالة معارصا :"إنهم (أي اليهود) يضعون

  .)3(أو عىل العاممة خرقة ملونة لتمييزهم عن غريهم"

عـىل رؤوسـهم عاممـات  ويذكر الرحالة الحسن الوزان أنهم "كانوا يلبسون نعاال من قش، ويضـعون 

، كام كانوا يضعون )4(، أما الذين يريدون لبس قلنسوات فعليهم أن يخيطوا عليها قطعة من قامش أحمرسوداء

  .)5(رقاعا عىل األكتاف ويشدون الزنار  يف الوسط

أما يف أواخر حكم سالطني دولة بني مرين الضعاف، فتشبه اليهود باملسلمني، خاصة اليهـود األثريـاء 

ـوج الذين كانوا يساهمون يف دخل  البالد التجاري مثل الحكيم بن قبنال الذي كان يعمم ويخـتم ويركـب الرس

  .)6(ويجلس يف حانوته ومييش يف األسواق بغري غيار ويعرف به، بل كان يلبس أفخر ما كان يلبسه املسلمون

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
  .438-437برنشفيك: املرجع السابق، ص -  )1(
                       أنظر:      ؛ و191، ص2، جـ1984، 2إبراهيم حركات: املغرب عرب التاريخ، املغرب، الدار البيضاء، ط -  )2(

Paquignon :Quelques documents sur la condition des juifs du Maroc, R.M.M , 1909, P 113                      
                

 .156مارمول كربخال: املصدر السابق، ص  -  )3(
  .285-284الحسن الوزان: املرجع السابق، ص  -  )4(
  .254، ص2الونرشييس: املصدر السابق، ج -  )5(
  .284ر نفسه، صالونرشييس: املصد -  )6(
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 األحياء السكنية:  -2

باملدن الكربى والقرى واختلطوا كان اليهود يتمتعون بحرية تامة يف حركتهم اليومية، وكانوا يعيشون 

باملسلمني، وكانوا ضمن قوافلهم ويتاجرون معهم، ويقرضون املسلمني املال، ويذبحون لهـم املاشـية، ويهيئـون 

  .(1)لهم الطعام

غري أنه إذا سمح لليهود باإلقامة بينهم يف كـل األحيـاء برشـط أن ال تعلـوا منـازلهم عـن املسـاجد أو 

، ويف ظل اإلسالم مل يكـن هنـاك أي مـانع حيـازة اليهـود وغـريهم مـن أهـل الذمـة املساكن الخاصة للمسلمني

، ولسامحة اإلسالم مع أهل الذمة أيضا أجاز لهم الفقهاء بنـاء بيعـة خاصـة بهـم (2)للملكيات الخاصة ألنفسهم

  .(3)إلقامة شعائرهم رشيطة أال يرضبوا النواقيس

ني، عادت الجامعات اليهودية للنشاط أكرث فخصـص ملـوك لكن يف أيام الحكم الحفيص، والزياين، واملري

املغرب اإلسالمي أماكن خاصة لسكنى اليهود قريبة من قصورهم لحاميتهم، فظهرت أحياء خاصة لليهود حتى 

م). ألن 15وإن اختلفت تسميتها كاملالح والحارة، وهذه األحياء ظهرت بالخصوص يف القـرن التاسـع الهجـري (

م يف العـامل 11و10هـ/5و4قاهرة مل ترش إىل أي حي يهودي خالل الفرتة املمتدة مابني القرنني وثائق الجنيزة بال

  . (4)اإلسالمي

 املالح:  - أ

عرف الربض الذي كان يقيم به اليهود باملغرب األقىص باملالح، واملالح كلمة من أصل مغريب، ومشتقة     

طقهـا، وتشـري مراجـع أن بعـض املسـلمني من الكلمـة العربيـة امللـح، وكـان املسـلمون يشـمئزون عنـد ن

املتشددين يسـدون أنفهـم عنـد مـرورهم بـاملالح كـأنهم يبعـدون الرائحـة الكريهـة املنبعثـة مـن الحـي 

وأول مـن بنـى هـذا  .)6(، كام أشارت بعض املصادر اإلسالمية إىل هـذا الـربض املعـروف بـاملالح)5(اليهودي

 التــي شــيدت بــأمر  )7(أيب يوســف يف فــاس الجديــدالحــي الخــاص بــاليهود هــو أبــو ســعيد عــثامن بــن 

  

   

                                                 
(1) Eisenbeth : Les Juifs d’Algérie et de Tunisie, PP 130-131 

  .75-73-60-59، ص7الونرشييس: املصدر السابق، ج -  (2)
  .151، ص2ج ،؛ ابن القيم الجوزية: املصدر السابق137املاوردي: املصدر السابق، ص  -  (3)

(4) Goitein : op.cit, PP 70-74 ; Corcos, Les Juifs du Maroc et leurs Mellahs, P 59. 
(5)  Abbou : Musulmans Andalous, P 351, note1. 

  .   154القلقشندي: املصدر السابق، ص -(6)
  .143الحسن الوزان: املصدر السابق، ص -(7)
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م وتقع غرب فاس البايل ليحميهم من إعتداء أهل 1276هـ/674من السلطان املريني أبو يوسف يعقوب سنة 

م بعد أن قاموا بتدنيس املسجد ووضعوا خمرا داخـل 1438فاس البايل إذ تعرض يهود هذه املدينة للطرد سنة 

  .)1(غادرة املدينة واإلستقرار باملالحفوانيسه، فاضطر اليهود م

م هو اآلخر، غري أنـه يقـول أن 1438فريجع أول عقد مللكية األرض باملالح إىل عام  Sissetأما املؤرخ سيسه     

اليهود هم الذين اشرتوا قطعة األرض التي أقيم عليها املالح من إمرأة مغربية تدعى لالمينة، وأن األرض بيعت 

وكانـت -ملغربسم وهي وحدة قياس إيطالية كان يعمل بها بـاPalme )275بسعر دينار وشاشية واحدة لكل 

ألن اليهـود يف هـذه الفـرتة إحتكـروا صـناعة  -وكانت وحدة القياس باملغرب-سم يف العهد الروماين)75تساوي 

  .)2(الشوايش للمخزن، وبهذه الطريقة بنى اليهود املالح

د م تعرض مالح فاس الجديد إلقتحام من قبل املسلمني من األهايل و أتوا عىل العدي1465هـ/869 ويف عام    

الذي كان بتلمسان أثناء حدوث هذا األمر مل ينجوا إال خمسـة مـن  )3(من اليهود، وحسب الرحالة عبد الباسط

  .                  )4(يف املصادر اليهودية أنه متكن من النجاة عرشون رجال وبعض النساء واألطفال الرجال وست نساء، وجاء 

، )5(بناء سور عند باب املالح وفتح باب آخر وتم دفن اليهود عند باب املالح كام تم     

 و مـع )6(وكان سبب هذا اإلقتحـام هـو العثـور عـىل جثـة مسـلم واتهـام اليهـود بقتلـه

  

   

                                                 
(1) R-Assaraf : Une certaine histoire des Juifs du Maroc, 1870-1990, France, P 16 
(2) Sisset : Le Mellah Marocain, J.AS,1927, PP 373-377. 

هـ، وكان أبوه 844عبد الباسط بن خليل بن شاهني الظاهري: وهو زين الدين عبد الباسط، ولد يف ملطية يف رجب سنة  – (3)
خليل بن شاهني الظاهري من أمراء املامليك وأعالم رجال اإلدارة يف عرصه، لكن عبد الباسط مل يتبع أباه يف مسلك اإلدارة بل 

والتأليف. ومن آثاره كتاب "الروض الباسم يف حوادث العمر والرتاجم"، ويبحث يف تاريخ درس الفقه واألدب واشتغل بالتجارة 
الدولة اإلسالمية عىل منط كتاب السلوك للمقريزي، ومل يصلنا منه إال جزء يف مخطوطني مبكتبة الفاتيكان، وفيها إشارات إىل رحلة 

هـ. قام عدة أشهر 874و  864لطب عىل أعالم تلك البالد مابني سنتي طويلة قام بها عبد الباسط يف بالد املغرب للتجارة ودراسة ا
يف عاصمة بني حفص ثم رحل إىل البندقية ثم إىل طرابلس ومنها إىل قابس ثم القريون، ورجع بعد ذلك إىل تونس ثم إىل 

ثم تونس ثم رجع إىل مرص مارا  قسنطينة وبجاية والجزائر، ومازونا، وتلمسان و وهران، وزار مالقة وغرناطة، ثم رجع إىل وهران
بليبيا، ومل يدون عبد الباسط أخبار رحلته يف كتاب مستقل ولكنه كتبها يف مواضع متفرقة يف كتابه "الروض الباسم" وقد قام 

بنرش املقتطفات الخاصة باألندلس، وقام األستاذ برنشفيك بنرش األجزاء الخاصة  Levi della vidaاملسترشق ليفي ديالفيدا 
م، 15هـ/9تونس، والجزائر ومراكش ومعها ترجمة فرنسية وتعليقات، وهذه املقتطفات وثائق عظيمة يف تاريخ املغرب يف القرن ب

وعرف عبد الباسط بالتسامح الديني واحرتام عقائد اآلخرين: زيك محمد: الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، مرص، دار 
  .Levi- della vida : Hespris, 1934, T18, P 104  ، وانظر:175-172، ص1945املعارف، 

(4) Toledano : Toledot Israel b Marogo, Hesperis, 1934, T 19, P 91 
(5) Slouschz : Eudes sur l’histoire des Juifs au Maroc Arch-Mar, T VI, 1906, PP 148-149                                
(6) Abdelbasit : in Brunschvig, deux recits de voyage, P113 ; Cour : La dynastie Marocaine des Beni 
wattas, Constantine, 1920, PP 63-64.                                                                                                                           
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مرور الزمن أصبح باملالح دكاكني وبيع وديار حسنة، وأصبح عـدد اليهـود بـاملالح بعـد قـدوم يهـود األنـدلس 

  .        )1(حوايل عرشة آالف شخص

، ويصف حرسفايت يف حويلته مالح فـاس )5(، و أزمور)4(، و نفزة)3(، و باديس)2(وانترشت هذه األحياء يف تازة    

Yahas Fes م، ويقول عنه أنه أكرب أحياء اليهود باملغرب األقىصـ وبـه عرشـة شـوارع تلتقـي 19هـ/13يف القرن

اسيني، درب الفوقى، السبة، دلقواس، ودرب كلها عند ساحة واسعة وهي: درب باب املالح أو السوق، درب الف

عدوق، السبة الديقة، السـبة الواسـعة، دريبـة دلبـاب املـالح، دريبـة دمـن جهـة السـوق، ودريبـة مـن جهـة 

(تقـويم يهـودي)  )6(5500وتم هدم معابد أو بيع املالح سـنة  - 1أنظر املخطط  –الخّضاريني، ودريبة الغادية 

  .)7(اليا وعددها أربعة عرش فهي ملك للخواصم) أما البيع املوجودة ح1790(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .156، ص2ملصدر السابق، جكربخال: ا مارمول -  (1)
  ..351الحسن الوزان: املرجع السابق، ص -  (2)
  ..31كربخال: املصدر نفسه، ص  مارمول -  (3)
  .184؛ الحسن الوزان: املصدر نفسه، ص117كربخال: املصدر نفسه، ص مارمول  -  (4)
  .87كربخال: املصدر نفسه، ص  مارمول -  (5)
التاريخ اليهودي يجعل نقطة بدايته خلق السموات واألرض، وقد أخذ أحبارهم يف حساب أعامر األسالف، وضم بعضها إىل  -  (6)

، 4بعض منذ سيدنا آدم ملتزمني يف ذلك حرفية نص الكتاب املقدس: حسن ظاظا: الفكر اليهودي أطواره ومذاهبه، بريوت، ط
  162م، ص1999هـ/1460

(7) Hassarfaty : op.cit, PP 87-91 
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  والنص التايل يبني كيف دخل اليهود للمالح:

  (1)كيفاش دخلوا اليهود للمالح ذي فاس

اليهود ذي كانوا من خاوف فاس حتـى لهـذا العـام كـانوا كايسـكنوا يف املدينـة، جالوهـم  5198" يف عام      

املسلمني بواحد الكفروت قوية، يش منهم انقتلوا ويش منهم اسلموا، يش فاميليـات طلعـوا بنـاوا املـالح، هـاذا 

اب وحسـدوا اليهـود بـاين هـام ذي اليش كان من يبـة ذي صـابوا املسـلمني يف الجـامع ذيـالهم قرعـة ذ الرشـ 

  عملوها.

                                                 
(1) - L.Brunot et E.Malka : Textes Judéo-Arabes de Fès, école du livre, 1989, P233, note2.   
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صابوا املسلمني يف املدينة واحد املسلم مقتول وطيحـوا الباطـل عـىل اليهـود بـاين هـام ذي  5225يف عام     

قتلوه وطلعوا للمالح ذي كان كايتبنى جديد، وقتلوا بزاف ذ اليهود رجال ونسا وذراري، قتلوا انيـت جمعـة ذ 

ح وذي ن هي جات من الجلرة ذي شبيلية، وما بقى يف املالح غري عرشـين ذ الرجـال اليهود ذي سكنت يف املال 

وشواي ذ الذراري وشواي ذ النسا ذي كانوا هربوا ومنعوا، املقتولني انـدفنوا يف واحـد الربجـة يف بـاب املـالح ذ 

  اليوم.".

 الحــارة:  - ب

وكلمة حارة مرادفة لكلمة مـالح بـاملغرب  كان اليهود باملغرب األدىن يقيمون بأحياء خاصة تعرف بالحارة،    

ـي هـو  األقىص، ومصطلح الجيتو باوربا، واليوجد رشحا لهذه الكلمة يف اللغة العربية، والحارة حسـب الزمخرش

، ويطلق عىل هذا الحي أيضا إسم حرة أو حـويرة نسـبة إىل )1(حي دائري الشكل، به ديارمتقاربة بعضها بعض

  .)2(ة بجبل نفوسةمدينة يهودية أو حي اليهودي

وكلمة حرة أو حارة كثرية اإلستعامل بني يهود طرابلس وجربة، و ٌحـرة بضـم حـرف الحـاء ثـم حرفـت إىل     

حارة بعد الفتح اإلسالمي، وهي أحياء باملناطق الداخلية سكنها اليهود بعـد إنسـحاب الرومـان ثـم البـزنطيني 

ن كلمة يونانيـة ومعناهـا املعسـكر أو املدينـة، أمـا يف :" النستبعد أن هذه الكلمة مشتقة م Slouchzويقول 

  .)3(جة املالطية فالحارة معناها املدينة"الـلـه

م 1022هـ/413سنة )4(ويرجع بناء أول حارة ليهود تونس إىل الفقيه سيدي محرز    

 ، )5(بعــــد أن كــــان اليهــــود يقيمــــون بقريــــة املالســــني خــــارج ســــور تــــونس

  

   

                                                 
الزمخرشي: الكشاف عند حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  -  )1(

  .164، ص1977
  .346ابن قنفذ: املصدر السابق، ص -  )2(

)3(   Slouschz : voyages d’études juifs, PP 543-544  
سيدي محرز: عامل ورجل دين،يقول شورايك ساعده اليهود يف اسرتجاع تونس التي كانت تحت سيطرة النورمان، فبعد  -  )4(

  القرص واملسجد الكبري، كام سمح لهم بالحفاظ عىل بيعهم عودته إىل حضريته، سمح لليهود باإلقامة، فأقام لهم حارة قريبة من 
                                        Chouraqui : op.cit, P 122و ممتلكاتهم؛ أنظر:    

 .174-173. ص1967األنصاري: فهرست الرصاع، تحقيق محمد العنايب، تونس، املكتبة العتيقة،  -  (5)
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  .)1(ومازالت تعرف بهذه التسمية إىل يومنا هذا وتوجد عند باب السويقةوتطورت مع تطور الزمن، 

كـان بهـا حـوايل مثـانني صـائغ  -بجبـل نفوسـة–م، ففي حارة جادو 15هـ/9و ازداد عدد الحارات يف القرن    

م اضطر يهـود جـادو واملنـاطق املجـاورة مغـادرة املكـان، وكـذلك يهـود 1496هـ/900يهودي، غري أنه يف سنة 

علهـم يغـادرون املنطقـة رسا نفوسة بسبب إنتشار الفقر واملجاعة، واستعبد البعض منهم كيهود إفـرن مـام ج

، كام توجد حارة أخـرى مبدينـة القـريوان عنـد )3(م15هـ/9، واستقروا بها يف نهاية القرن)2(وتوجهوا إىل طرابلس

  .)4(باب أيب الربيع

أما باملغرب األوسط فلم تكن هناك أحياء خاصة لليهـود، بـل كـانوا يعيشـون يف جامعـات موزعـة ضـمن     

م، ثـم يف نهايـة القـرن نفسـه 14هـ/8إال أن يهود تلمسان كانوا يقيمون بأغادير يف القرن األهايل من املسلمني،

  .)5(سمح لهم باإلقامة تحت أسوار املشور بعد تودد الحرب إفراييم عنقاوة للحاكم، كام سمح لهم ببناء بيع

هات أوروبا والتي ظهرت وكانت هذه األحياء اليهودية باملغربني األدىن واألقىص عكس ما كانت عليه جيتو     

، وإن أقامت السلطة الحاكمة هذه األحياء بـاملغرب اإلسـالمي، )6(نتيحة التعصب الديني وقهر النصارى لليهود

فهو من أجل حامية اليهود من جهة، ثم ميل اليهود أنفسـهم إىل حيـاة التجمـع ورفضـهم لإلخـتالط، ومـيلهم 

   سيتوضح لنا فيام بعد.للعزلة اإلجتامعية، تطبيقا ملبدأ التلمود كام

 البلديون:  -3

 اإلسـالم يفالبلديون هم من نسل اليهود الذين إعتنقوا اإلسالم، فئـة مـنهم إعتنقـت     

ــرن الســابع هجــري ( ــة الق ــام أحــداث ســنة 13بداي ــد قي ــن1276هـــ/674م)، بع  م أي

  

   

                                                 
(1) M.Bach-Hamba : Les Israelites Tunisiens, Tunis, 1909, PP 74-75.                                                              
  
(2) Slouschz : voyages d’études juifs, PP 543-547                                                                                             

                                                               Abdelbasset : op.cit, P 74؛ وانظر: 16الزمخرشي: املصدر السابق، ص -  (3)
              

  .38، ص3الدباغ: املصدر السابق، ج  -  (4)
(5) Alfred-Bel : op.cit, PP 134-135. 

، 1، ج1967ارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري، ترجمة عبد الهادي ابوريدة، بريوت، دار الكتاب العريب، ادم مينز: الحض  -  (6)
  .93ص
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، بعـد أن رفضـوا )1(تعرض اليهود بحيهم إىل التقتيل، فاضطر العديد من اليهـود لخالصـهم إعتنـاقهم اإلسـالم 

  التوجه إىل املالح بفاس الجديدة.

وأرجع العديد من املؤرخني أن سبب إقدام السلطان املريني عىل نقل اليهـود إىل العاصـمة الجديـدة هـو     

 الذين اعتمدوا عىل مصـادر يهوديـة يرجعـون سـبب تـرحيلهم مـن فنـدق ، غري أن بعض املؤرخني)2(لحاميتهم

هو بعد أن تم العثور عىل قرب السلطان إدريس  )3(م1438اليهود بفاس البايل إىل مالح فاس الجديد حوايل سنة 

س، األول. فتم إخراج اليهود من مدينة فاس حتى اليدنسوا املكان الرشيف والطاهر الذي به قرب السلطان إدري

وعملية النقل هذه زادت من تدهور أوضاع اليهود الذين رفضوا التخيل عـن سـكناهم ومتـاجرهم مـام جعـل 

  .)4(الكثري من اليهود يعتنقون اإلسالم

أما املوجة الثانية من املسلمني الجدد فهم من بني يهود األندلس الذين وفـدوا إىل فـاس مـع نهايـة القـرن    

  .)5(م)16م)، واستمرت هجرتهم إىل بداية القرن العارش الهجري (15التاسع الهجري (

تجار املدينة غري أنهم ظلـوا أوفيـاء  وكان لهؤالء البلديني وضعية خاصة لدى حكام الدولة املرينية، إذ كانوا ميثلون أهم    

، وقد احتكروا الوظائف الخاصة باملسلمني وغري املسلمني، و وضـعوا أيـديهم عـىل متـاجر قيرصـية، غـري )6(لتقاليد أسالفهم

أنهم كانوا ميارسون الغش والتحايل والخداع مام جعل بالعديد من األهايل يرفعون شكاوي أمام قايض املدينـة الـذي هـدد 

طان أبا يوسف بالتخيل عن منصبه إن مل يتخذ التدابري الالزمة تجاههم، فام كـان عـىل السـلطان إال أن يصـدر قـرارات السل

 رية، ـضـــد هـــؤالء املســـلمني الجـــدد مـــن اليهـــود، ومنـــع عـــنهم وظـــائف و مهـــن، كـــام تـــم طـــردهم مـــن القيصـــ

  

   

                                                 
(1) Corcos : Jewsof Marocco, studies, P 58.                                                                                                       
(2) H-Terrasse : Histoire du Maroc, Casablanca, 1950, vol II, P 3  
(3) Hirschberg : op.cit, vol I, P 389 ; Corcos : les juifs du Maroc et leurs Mellahs, P 73                                  
(4) J.Caille Les ville de Rabat, Paris1949, Vol 323-324 ; L.Brunct : Topographie dialectale de Rabat, 
Hesperis, T 10, 1930, PP 10-11 ; Paquignon op.cit, PP 112-115.                                                                               
(5) M.Garcia-Arsenal : Les Bildiyin de Fès, un groupe de néo-musulman d’origine Juive , Studia 
Islamica, 1987, P 114.                                                                                                                                       

  .111لوطورنو: املرجع السابق، ص -  (6)
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  .)1(سالطني بني مرين فهدأت األوضاع لفرتة لتضطرب من جديد يف عهد السلطان عبد الحق آخر

وعموما نستنتج أنه كان لتفكك الوحدة السياسية لبالد املغـرب اإلسـالمي بعـد سـقوط الدولـة املوحديـة،     

وقيام ثالثة دول مستقلة وهي الدولة الحفصية يف القسم الرشقي، والدولة العبـد الواديـة يف القسـم األوسـط، 

أثره اإليجايب عىل يهود املنطقة، إذ أعاد هؤالء إحياء نشاطهم بعد أن والدولة املرينية يف القسم الغريب، كان له 

عرفوا فرتة ركود وخمول يف عهد الدولة املوحدية، هذا اإلنتعاش يرجع إىل تطبيق الحكام املسلمني قانون أهـل 

  الذمة كام نص عليه اإلسالم، وهو دفع الجزية وما يتبع ذلك من رشوط هذا القانون.

اليهود زي خاص للتمييز بينهم وبـني املسـلمني، كـام سـكنوا أحيـاء خاصـة بهـم يف املـالح يف  و فرض عىل     

املغرب األقىص، والحارة يف املغرب األدىن، ومل تكن مثل هذه األحياء يف املغرب األوسط، إذ كان اليهود يعيشون 

سلمني، ومل تظهر رصاعـات فـيام مختلطني مع املسلمني، رغم هذا التمييز فإن اليهود إندمجوا وتعايشوا مع امل

بينهم إال من حني آلخر، وهذا عكس ما كـان عليـه وضـع يهـود أوربـا خـالل العصـور الوسـطى، حيـث كـانوا 

يعيشون يف جيتوهات، و ضيقت عليهم حرياتهم الدينية تطبيقا لقـرارات املجـامع الكنيسـة وموقـف الحكـام 

ارات الطرد من قبل ملوك اإلسـبان الكاثوليـك يف نهايـة النصارى منهم، وقد ترتب عن هذه السياسة بصدور قر 

م)، فـام 15م) وكذلك السياسة اإلبادية وقرار الطرد يف نهايـة القـرن التاسـع الهجـري (14القرن الثاين الهجري (

كان عىل يهود إسبانيا النرصانية إال اللجوء و اإلحتامء بحكام املغرب اإلسالمي، نتيجة تسـامح هـؤالء مـع أهـل 

وال نعرف بالتحديد عدد املهاجرين اليهود من شبه جزيـرة إبرييـا  ة إضافة إىل ترحاب حكام املنطقة بهم.الذم

لكن الشيئ املؤكد أنهم استقروا باملناطق الساحلية واملدن الكربى بسبب إنتعاش املنطقة تجاريـا وبالخصـوص 

  باملغرب األقىص واملغرب األوسط.

   

   

                                                 
مجهول: ذكر قضية املهاجرين املسمون اليوم بالبالديني، مخطوط مصور بامليكروفيلم مبعهد املخطوطات بجامعة الدول  -  (1)

  .4ورقة  –تاريخ  1627رقم  –العربية عن الخزانة العامة للرباط 
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ة أن انقسم اليهود إىل فئتني متميزتني: فئة التوشـابيم أي األهـايل مـن اليهـود ونتج عن هذه الهجرة الكثيف   

حيث كانت لهـم خصوصـيات يف عـاداتهم وتقاليـدهم املتـأثرة بعـادات املسـلمني والرببـر خاصـة يف املنـاطق 

اشـيم اي الداخلية، كام كانت ترشيعاتهم خاضعة لنصوص التوراة والتلمود، أما الفئة الثانية وهـي فئـة امليغور 

اليهود املهاجرين، فكانت تتميز بتفوق ثقـايف ومـايل إىل جانـب هـذا كانـت ترشـيعاتهم متـأثرة بالترشـيعات 

  السائدة بأوربا النرصانية، حضيت هذه الفئة ببعض اإلمتيازات من قبل الحكام.

يغوراشيم من ومن الطبيعي أن يؤدي هذا اإلختالف إىل حدوث رصاعات بني اليهود خاصة بعد ما عمل امل    

ـاع جعـل  أجل فرض ترشيعاتهم التي نقلوها معهم إىل بالد املغرب اإلسالمي عىل كل يهود املنطقـة، هـذا الرص

خضوع وتطبيق اليهود لترشيعات مختلفة، فئة التوشابيم تعمل مبا نـص عليـه التـوراة والتلمـود أي اليهوديـة 

ات ترشـيعات خاصـة وتعــرف بالتكـانوت وهــي األورثذكسـية، وفئـة امليغوراشــيم أضـافت إىل هـذه الترشــيع

الترشيعات التي أدخلت عليها تعديالت مبا يتالئم وتطور أوضاع اليهود وهي عبـارة عـن نشـاط فقهـي، إال أن 

  هذه التعديالت هي محدودة املكان والزمان كام سيتوضح لنا يف الفصل القادم.

 مصادر الترشيع عند اليهود وحياتهم الدينية:  

تعد اليهودية أقدم الرساالت الساموية الثالث، وهـي عقيـدة أنزلـت عـىل مـوىس عليـه السـالم، وهـي ديـن      

توحيدي يف أساسها لكنها تعرضت كثريا للتحريف والتبديل مام أخرجهـا مـن أصـلها، واإللـه عنـد اليهـود هـو: 

ىل العـاملني ويطلقـون عـىل غـري يهوه، وهو إله خاص بهم خلق الكون والبرش لخدمة بني إرسائيل، وفضلهم ع

واليهود ال يقبلون يف صفوفهم إنسانا جديدا يعتنق دينهم خالفا لجميـع املبـادئ  .goim (1)اليهود اسم غوييم 

واألديان التي تعمل لزيادة املؤمنني بها. وليك يكون اإلنسان يهوديا يجب أن يكـون مـن أم يهوديـة. ومازالـت 

  .(2)يهودية مواطنيها من أب يهودي وأم غري يهوديةمحاكم إرسائيل ترفض االعرتاف ب

   

                                                 
  .504م، ص2005هـ/1426، 1ت، دار النفائس، طأحمد راتب عرموش: اليهودية، موسوعة األديان، بريو  -(1)
  .5م، ص1972هـ/1392، 1التوراة تاريخها وغاياتها: ترجمة وتعليق سهيل ديب، بريوت، دار النفائس، ط -(2)
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، )1(يقوم الترشيع اليهودي عىل قسمني: املصادر املكتوبـة أي العهـد القـديم :مصادر الترشيع عند اليهود -أوال

واملصادر الشفهية أو غري املكتوبة أي التلمود، وأضيف مصدر آخر يف العرص الحديث وهو بروتوكوالت حكامء 

  .)2(صهيون

 املصادر املكتوبة: -1

، ويقصد به أيضـا Tora Chebikhtav)3(املصادر املكتوبة أو الترشيع املكتوب، ويطلق عليه يف اللغة العربية     

، موزعـة )4(، ويتكون العهد القديم من تسعة وثالثني سـفرا متفقـا علـيهمAncien Testamentالعهد القديم 

التاريخية، وكتب األنبياء، وكتب األناشيد، ويتكون كـل كتـاب مـن عـدد عىل أربعة كتب هي: التوراة، والكتب 

  من األسفار.

ويطلق عليها اليهود النـاموس والتـوراة كلمـة عربيـة مبعنـى  )5(: هي جزء من العهد القديمالتوراة  - أ

 الهدى و اإلرشاد، والتوراة الحقيقية هي الصحف التي أنزلت عىل موىس عليه السالم، ألنه أبرز أنبياء

 ، وتتكون التوراة من خمسة أسفار هي: )6(بني إرسائيل وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقي

: ويقع يف خمسني إصحاحا، يشمل ثالثة أقسـام، القسـم األول وفيـه تـاريخ العـامل Genèseسفر التكوين  -1-أ

ة والسـاللة املختـار. القسـم الثـاين ويشـمل الخطيئـة والسـاللة الرشـير  الـلــهوخلق البرشية، وتـاريخ شـعب 

الصالحة. والقسم الثالث فيه تاريخ سيدنا إبراهيم ودعوته ومسكنه بأرض كنعان، ثم تاريخ إسـحاق ويعقـوب 

  .)7(ويوسف

   

                                                 
العهد: معناه امليثاق ويسمى بالقديم متييزا له عن العهد الجديد الذين يزعمون فيه أن الرب قطعة عىل بني إرسائيل عىل  -(1)
، 1ملسيح عيىس بن مريم عليه السالم، سمري حامد، محمد عبد العال، اليهود تاريخا وعقيدة، كلية أصول الدين بآسيوط، طيد ا

  .43-42، ص1974؛ أنيس فاخوري: كشف األضاليل مرحلة أساسية يف إزالة إرسائيل، بريوت1، هامش46م، ص1992هـ/1416
م يف بازل بسويرسا، وعددها أربعة 1897ني إتفاقية، يقال أنها كتبت عام بروتوكوالت حكامء صهيون: كلمة إنجليزية تع -(2)

، للمزيد من اإلطالع العودة إىل: خليفة التونيس، الخطر اليهودي، بروتوكوالت 1905وعرشين بروتوكوال، نرشت ألول مرة عام 
قي عبد النارص: بروتوكوالت حكامء صهيون ؛ شو 1967؛ إبراهيم أحمد: إرسائيل والتلمود، القاهرة 1951حكامء صهيون، القاهرة، 

  وتعاليم التلمود، القاهرة، دت.
، 1996، 1دراسة تحليلية عىل ضوء نصوص التوراة والقرآن الكريم، دون نارش، ط عبد املنعم درويش: الرشيعة اليهودية، -(3)
  .2، هامش75ص
 14إصحاحا، سفر طوبيا، 16إصحاحات، سفر يهوديت،  10هناك  تسعة أسفار غري متفق عليها هي: سفر إستري اليوناين،  -(4)

إصحاحات، رسالة أرميا:  4إصحاحا، سفر ياروخ،  51إصحاحا، سفر سرياخ،  19إصحاحا، سفر الحكمة،  31إصحاحا، سفر مكابيني، 
  .4، هامش75عبد املنعم درويش، املرجع نفسه، ص

ملجموعة التي تتكون منها أسفار الرشيعة واألنبياء وسائر بولس الرسول هو أول من أطلق عبارة العهد القديم عىل ا -(5)
  .9، ص1968الكتابات املقدسة: فؤاد حسني، التوراة الهريوغريفية، القاهرة، 

  .238ت، ص-أحمد شلبي: اليهودية، طبعة القاهرة، د -(6)
  .14حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -(7)
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يف أربعـني إصـحاحا، يتنـاول   ويعرف أيضا بإنجيل العهد القديم، وهـو  :Exodeسفر الخروج  -2-أ

سيناء، يتضمن األحكـام القانونيـة التـي احتـوت رحيل موىس مع قومه عن مرص والعهد الذي أعطي ملوىس يف 

. وكتبت هذه الوصايا عىل لوحي العهد أو امليثاق كام يزعمون، وهذه الوصايا تركز عىل )1(عليها الوصايا العرش

عقيدة التوحيد وثوابت املعامالت االجتامعية وهي:" أنا الـرب إلهـك الـذي أخرجـك مـن أرض مرصـ، مـن دار 

آلهة أخرى تجاهي، ال تضع لك منحوتا وال صورة يشء مام يف السامء من فوق وال مـام يف العبودية، ال يكن لك 

يف املياه من تحت األرض، ال تسجد لها وال تعبـدها، أذكـر يـوم السـبت لتقدسـه...   األرض من أسفل، وال مام 

أكرم أباك وأمك ليك تطول أيامك يف األرض التي يعطيك الرب إلهك إياها، ال تقتل، ال تـزن، ال ترسـق، ال تشـهد 

وال ثـوره، وال  عىل قريبك شهادة زور، ال تشته بيـت قريبـك، ال تشـته امـرأة قريبـك، وال خادمـه وال خادمتـه،

  .)2(حامره، وال شيئا مام لقريبك" 

ويقع يف سبعة وعرشين إصحاحا، وهو سفر ترشيعي خاص  :Levique: سفر الالويني أو التوابني أو األحبار 3-أ

  بالقربان، والعبادة، والطهارة والنجاسة والقدسية.

الخـروج، وسـفر الالويـني ويتنـاول وهو ستة و ثالثني إصحاحا، وهو تـابع لسـفر  :Nombresسفر العدد  -4-أ

  مواضيع أسباط بني إرسائيل و املذبح والتعويض عن الذنب وإزالة النجاسة والفصح والخيانة الزوجية.

أو تثنيـة اإلشـرتاع، وهـو يف أربعـة وثالثـني إصـحاحا وهـو تكـرار للرشـيعة  :Deteronomeسفر التثنية  -5-أ

كتبها بخط يده، والتعليامت ألقاهـا مـوىس مشـافهة  الـلـهعمون أن ، وهو تفسريا للوصايا الذين يز )3(املوسوية

  .)4(ثم سجلها كتابه

أي الخمس جوارب كام يطلـق عـىل  Pentateuqueوعرف التوراة باللغة اليونانية البنتاتوك 

تلك األسفار الخمس كذلك خمسة أخامس الترشـيع، وكتـب مـوىس الخمـس، لكـن تسـمية 

  التــوراة هــي الشــائعة، وتغطــي هــذه األســفار الخمســة الفــرتة التاريخيــة التــي تبــدأ مــع 

  

   

                                                 
؛ ابن كثري: تفسري إبن كثري، القاهرة، دار الشعب، 152-86، ص13، ج1958املعارف، الطربي: تفسري الطربي، القاهرة، دار  -(1)

  .478-465، ص3، ج1971
  .21-6: 5؛ سفر التثنية 17-1: 20سفر الخروج  -  (2)
  .405؛ بطرس عبد املالك، قاموس الكتاب املقدس، دمشق دار الفكر، ص189التوراة: املصدر السابق، ص -  (3)
  .215، ص3، ج1966: مرص والرشق األدىن القديم، اإلسكندرية، نجيب مخائيل  -(4)
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  .)1(ق م0130بدأ الخليقة وتنتهي بوفاة موىس عليه السالم بجبل طور يف رشق األردن حوايل سنة 

  .)2(وأقدم مخطوط لألسفار الخمسة محفوظ يف مجمع نابلس حيث يعيش قليل من السامريني

وهي اثني عرشـ سـفرا، ويحـوي كـل سـفرا عـىل عـدد معـني مـن  الكتب التاريخية أو الكتابات:  -ب

مللـوك إىل دخولهم أرض كنعان، كام تتضـمن ترجمـة  اإلصحاحات، تتناول حياة اليهود منذ خروجهم من مرص 

 4إصـحاحا، سـفر راعـوت يف  21إصـحاحا، سـفر القضـاة يف  24بني إرسائيـل وقضـاتهم هـي: سـفر يشـوع يف 

 22إصـحاحا، سـفر امللـوك األول يف  25إصحاحا، سفر صموئيل الثاين يف  31إصحاحات، سفر صموئيل األول يف 

 36إصحاحا، سفر أخبار األيام الثاين يف  29إصحاحا، سفر أخبار األيام األول يف  25إصحاحا، سفر امللوك الثاين يف 

 إصحاحات. 10إصحاحا، سفر أستري يف  13إصحاحات، سفر نحميا يف  10إصحاحا، سفر عزرا يف 

 42: وهي خمسة كتب، ويشمل كل كتاب عىل عدد من اإلصـحاحات هـي: كتـاب أيـوب كتب األناشيد  - ج

إصـحاحا، كتـاب نشـيد  12احا، كتـاب الجامعـة إصح 31إصحاحا، كتاب األمثال  150 )3(إصحاحا، كتاب املزامري

 إصحاحات، وهي تتعرض لفرتة بني إرسائيل خالل األرس البابيل وبعد العودة منه. 8اإلنشاد 

تتكون من سبعة عرش سـفرا، تناولـت األحـداث التـي جـرت يف عهـد كـل األنبيـاء  كتب األنبياء:  - د

 52إصـحاحا، سـفر أرميـا  66ر أشـيعا الذين جاءوا بعد موىس عليه السالم. وهذه األسـفار هـي: سـف

إصـحاحا، سـفر  2إصـحاحا، سـفر دانيـال  48إصـحاحات، سـفر حزقيـال  5إصحاحا، سفر مرايث إرميا 

إصـحاحا،  1إصـحاحات، سـفر عوبـديا  9إصحاحات، سفر عاموس  3إصحاحا، سفر يوئيل  14هوشع 

  3احات، سفر حبقوق إصح 3إصحاحات، سفر ناحوم  7إصحاحات، سفر ميخا  4سفر يونان (يونس) 

   

   

                                                 
  .14حسن ظاظا: املرجع السابق، ص  -(1)
  .14، ص1999محمد بيومي مهران: بنو إرسائيل، اإلسكندرية، دار املعرفة،  -(2)
تعرف املزامري عند العرب باسم الزبور أي الكتاب، يقال زبر الكتاب أي كتبه، وقد غلب إسم الزبور عىل صحف داوود، قال  -(3)

  .163تعاىل:  "وءاتينا داود زبورا" سورة النساء: آية الـلـه
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 4إصــحاحا، ســفر مالخــي  14إصــحاحا، ســفر زكريــا  2إصــحاحات، ســفر حجــاي  3إصــحاحات، ســفر صــفنيا 

 .)1(إصحاحات، ومل يعتمد يف هذه األسفار التسلسل التاريخي

ال يعرتفون إال بأسفار موىس عليـه  )2(سفرا غري أن السامريني 39وبذلك يكون مجموع أسفار العهد القديم      

السالم الخمسة، وأحيانا يضيفون أسفار يشوع، وبذلك يتألف كتابهم املقدس مـن سـتة أسـفار، وهـي األسـفار 

أما أسفار العهد القديم املعتمدة لدى الكنيسـة الكاثوليكيـة فعـددها  ،)3(املعتمدة لدى الكنيسة الربوتستانتية

  .)4(سفرا 46

توراة ليست كتابا واحدا وإمنا هي أكرث من كتاب جمعت بعـد العـودة مـن السـبي ومام يشار أن ال

م، وهـو عبـارة عـن تـاريخ البرشـية  ق457-ق م 458البابيل بقيادة عزرا الكاتب صاحب سفر يف التوراة مابني

الـدين وأن ، والذي وصلنا من التوراة هو نتاج ما تـم تدوينـه مـن قبـل رجـال )5(املبكر وتاريخ إسالم العربانيني

، )6(توراة موىس عليه السالم اندثرت بعد أن رسقت وأخفيت والذي بقي يف ذاكـرة اليهـود حـرف وشـوه وبـدل

وهذا ما أشار له القرآن الكريم:" قل من أنزل الكتـاب الـذي جـاء بـه مـوىس نـورا وهـدى تجعلونـه قـراطيس 

  .)7(تبدونها وتخفون كثريا"

عز وجل:" وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتـاب ومـا  الـلـهكام جاء أيضا يف كتاب     

الكـذب وهـم  الـلــهويقولـون عـىل  الـلــهمـن عنـد  ومـا هـو الـلــههو من الكتاب ويقولون هـو مـن عنـد 

  .)8(يعلمون"

عـز وجـل، وحـدث يف عهـد  الـلــهواملسلمون يؤمنون مبـوىس كنبـي ورسـول وكلـيم     

  عليه وسلم أنه رأى ورقة من التـوراة يف يـد عمـر بـن الخطـاب ريض  الـلـهالرسول صىل 

  

   

                                                 
؛ محمد بدر: الكنز يف 131-79ص حبيب سعيد: املدخل إىل الكتاب املقدس، القاهرة، دار التأليف والنرش للكنيسة األسقفية، -(1)

  .131-128، ص1926قواعد اللغة العربية، القاهرة، 
ق م، ظهر السامريون كقوة يف الديانة اليهودية، وقاموا بإعادة بناء  539السامريون: بعد العودة من السبي البابيل سنة  -(2)

مع الشامل السامري، ومجتمع أورشليم اليهودي وأقيمت املعبد وتجديد أسوار أورشليم، وانتهى األمر إىل إنفصال ديني بني مجت
م) -ق 164-175شعائر عبادة سامرية عىل جبل جرزيم املقدس عىل مقربة من شكيم إبان حكم انطيوخس الرابع أبيفانس (

  .2، هامش13منفصلة ملعبد أورشليم: محمد بيومي مهران، املرجع السابق، ص
  .1970ستانتية التوراة: القاهرة، الطبعة الربوت -(3)
  .1951التوراة: بريوت، الطبعة الكاثوليكية  -(4)
  .99، ص1983صموئيل هرني هوك: منعطف املخيلة البرشية، ترجمة صبحي حديدي، سورية، دار الحوار،  -(5)
  .17-16م، ص1990هـ/1411، 1حسن الباش: العقائد الوثنية يف الديانة اليهودية، دمشق، دار قتيبة، ط -(6)
  .15رة املائدة: آية سو  -(7)
  .78سورة آل عمران: آية   -(8)
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  .)1(لو أن موىس كان حيا ما وسعه إال أتباعي"  الـلـهعنه فأمره بإلقائها وقال:" أمل أتكم بها بيضاء نقية، و  الـلـه

ت والكاثوليـك بـل كـذلك يف و االختالف يف هذا ال نجده بني اليهود والنصارى، وبني النصارى من الربوتستان    

الدين اإلسالمي، إذ أن القرآن الكريم مل يذكر إال التوراة التي أنزلت عىل سيدنا موىس عليـه السـالم، إذ جـاء يف 

ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة  الـلـهتعاىل:"  الـلـهكتاب 

  .)2(واإلنجيل"

وعموما فإن العهد القديم ال يعد كتابا دينيا أو مصدرا من مصادر الترشـيع اليهـودي فقـط بـل يعـد أيضـا     

مصدرا هاما لتاريخ بني إرسائيل من خالل أسفارهم، والتي متدنا بأخبـار عـن تـنقالتهم، وحيـاتهم االقتصـادية 

  واالجتامعية واألدبية.

هي املسامة املسورة، أي التقليد، وهـي النسـخة التـي أعـدها علـامء والغالب أن النسخة املعتمدة حاليا       

يهود يف طربيـا عـىل مـا يزيـد عـن سـتة قـرون، مـن القـرن السـادس إىل القـرن الثـاين عرشـ املـيالدي. وأقـدم 

املخطوطات لنصوص العهد القديم عرث عليها يف أواسط القرن العرشين يف وادي قمران يف الشامل الغـريب مـن 

، و البعض )3(يت، وعرفت باسم "لفائف البحر امليت" وهذه اللفائف تعود إىل القرن الثالث قبل امليالدالبحر امل

  .)4(يرجعها إىل القرن األول قبل امليالد والقرن األول امليالدي

يـة، وقد ترجم العهد القديم إىل عدة لغات أهمها: اليونانية، والرسيانية، والسامرية، واألرامية، و الالتين    

م، 724 والقبطية، والحبشية، واألرمينية، والعربية، وأول ترجمة عربية قام بها يوحنـا أسـقف إشـبيليا عـام

الـذي قـام برتجمـة التـوراة إىل العربيـة،  )5(م)943-م883(سـعديا جـاءون ثم سعيد بن يوسف الفيـومي 

ــون ( ــن ميم ــوىس ب ــام م ــم ق ــا ث ــا حرفي ــزرا رشح ــن ع ــراهيم اب ــا إب ــع)6(م)1204-1135ورشحه   ، بوض

  

                                                 
  .198، ص1، ج1966ابن كثري: البداية والنهاية، بريوت، دار املعارف،  -(1)
  .21سورة آل عمران: آية  -(2)
  .373-372أحمد السحمراين: املرجع السابق، ص -(3)
  .21، ص1993، 1الرشوق، طالقس إكرام  ملعي: اإلخرتاق الصهيوين للمسيحية، القاهرة، دار  -(4)
سعيد بن يوسف الفيومي: ولد يف قرية بالفيوم مبرص، درس الكتاب املقدس والتلمود ثم رحل إىل فلسطني، ثم إىل العراق  -(5)

  .38، ص2حيث عني يف حلقة سور التلمودية، له عدة مؤلفات أهمها: األمانات و اإلعتقادات، املسريي: املرجع السابق، مج
م بقرطبة، درس عىل العاملني يوسف بن 1130هـ/525، ولد يف الـلـهموىس بن ميمون: يعرفه العرب بأيب عمران عبيد  -(6)

ميجاش وإسحاق الفايس، وهام اللذان خرجا عددا كبريا من كبار املثقفني وقادة رأي عند اليهود يف القرن السادس هجري/الثاين 
الرشعية اليهودية بقرطبة وألف يف الطب، والفلسفة، إنتقل مع أرسته إىل املرية بعد فتح عرش امليالدي، وكان قاضيا يف املحكمة 
م، التي كانت تحت حكم الدولة 1160م، ثم اتجه مع أرسته إىل فاس عام 1148هـ/543عبد املؤمن الكومي الزنايت املدينة عام 

  املوحدية، ثم منها إىل مدينة الفسطاط حيث مارس 
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تفسريا عقليا للتوراة، وقد طبع الكتاب املقدس إىل اللغة العربية يف مجموعة باريس املتعددة اللغات عام  

  .)1(م1671 وروما سنةم، 1657م، ويف مجموعة لندن عام 1945

 :املصادر غري املكتوبة أو الشفوية -2

تعاىل أوحى إىل سيدنا موىس عليه السالم وهو بطـور سـيناء نـوعني مـن الـوحي: األول  الـلـهيزعم اليهود أن     

الرشيعة املكتوبة والثاين الرشيعة املكررة أي التعاليم الشفهية، وهي تعاليم رسية تتضمن التفسري الحقيقي و 

  الصحيح ألسفار التوراة.

  ملكتوبة وهذا الترشيع الشفوي هو التلمود.وطبقا للنظرية اليهودية وجل الترشيع الشفوي مع القوانني ا

من أهم الكتب املقدسة عند اليهود، وكلمة تلمود تعني التعليم والتعلم والدرس وهـي  :)2(التلمود  - أ

كلمة تلمود التي تعني تعلـيم للداللـة عـىل تعلـيم  األساس يفمبعنى علم وهو  Lamadمشتقة من ملد 

، لهـذا فـإن اليهـود )4(التـوراة الشـفهية وتفصيلها وهـو، أي رشحها )3(التوراة أو دراسة الرشيعة اليهودية

 )5(نفـس مقـام التـوراة. وقـد اختلفـت اآلراء حولـه كثـريا غـري أن األحبـار ويضعونه يفيقدسون التلمود 

الذين جـاءوا بعـد مـوىس عليـه السـالم بحـوايل سـبعامئة سـنة، وكـان اليهـود  )6(يعتربونه كالم الربانيني

فهة، وبعد تعاظم شأنه قرار األحبار تدوينه خوفا من الضـياع واالخـتالط بغـريه، وعمليـة يتناقلونه مشا

  تدوين التلمود قد بدأت مع بداية تدوين التوراة يف بابل يف القرن السادس قبل امليالد، وبقيت مستمرة 

  

   

                                                                                                                  
م، ابن أيب أصيبعة: عيون 1204م، تويف عام 1171هـ/567 طبيبا للقايض الفاضل وزير صالح الدين األيويب سنة التجارة، وعني

  .3، ص1936؛ إرسائيل و لفنسون: موىس بن ميمون، القاهرة 117، ص2، ج1981األبناء يف طبقات األطباء، بريوت، دار الثقافة، 
  .771ص، 2، ج1967قاموس الكتاب املقدس، بريوت،  -(1)

(2) - Jewish encyclopedia,New-york,1948,v10, Arl-Telmud 
 Franz Delitzsch : Questions sérieuses adressées؛ وانظر: 112، ص1970أسعد رزوق: التلمود والصهيونية، بريوت،  -(3)

aux Israelites cultivés, Paris, 1890, P 43, Note1                           
                  

؛ مصطفى إبراهيم الدمريي: اليهود 42م، ص1985هـ/1406، 1، طصابر طعيمة: األسفار املقدسة قبل اإلسالم، بريوت -(4)
  .276م، ص1995هـ/1416، 1تاريخهم وكتبهم املقدسة، القاهرة، دار الصفا، ط

عليه وسلم يستخدمونها لإلشارة إىل  الـلـهاألحبار: جمع حرب وهو العامل، وهي كلمة كان العرب أيام الرسول صىل  -(5)
اليهود وفقهائهم، وهي مرادفة ملصطلح ربانيون، وأصل الكلمة "حباريم" أي الرفاق، املسريي: املرجع الحاخامات أي رجال الدين 

  .61، ص2السابق، مج
العربية املستعملة يف فلسطني، محمد بيومي مهران: املرجع السابق،  Rabbi: هي الصورة اآلرمية لكلمة ريب  Rabراب   -(6)
  .328ص
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 ممتزجة بالخرافات.إىل نهاية القرن الخامس امليالدي، ويتضمن الدين والرشيعة، وجميع العلوم واألدب 

وفاتحة القراءة يف التلمود: "لكل إرسائييل نصيب يف العـامل اآليت، كـام قيـل وقومـك كلهـم صـالحون و     

  سريثون األرض إىل األبد، ألنهم فرع غريس، صنع يدي لالفتخار".

  .(1)والنواميس" أراد تزكية شعبه إرسائيل، فأكرث لهم من الوصايا الـلـهوخامتة القرآءة يف التلمود: "    

يوفاس هو أول من جمع التلمود يف كتاب سامه املشنا، ثم زيدت عليه يف  (2)وتشري الكتب أن الحاخام    

  ، فالتلمود إذن مقسم إىل قسمني املشنا والجامرا:(3)القرون الالحقة رشوح و حوايش عرفت بالجامرا

لـدروس أو الرشـيعة، وهـي مجموعـة مـن التعـاليم وهي العقيدة غري املكتوبـة، وتعنـي ا :Mishnahاملشنا  -1-أ

  والقوانني الدينية واملدنية والسياسية املروية.

، تسـمى عنـد اليهـود لغـة الحكـامء أو لغـة (4)وتعترب املشنا مصدرا هاما بعد التوراة وقد كتبت بعربية متطورة    

، وكلمة مشنا مأخوذة من الفعل شنا مبعنى يكرر أو يتعلم أو يعلم وهي عـىل وجـه الخصـوص عبـارة (5)الحكمة

  عن: 

 غري املكتوب الذي ظهر إىل حيز الوجود حتى نهاية القرن الثاين امليالدي. (6)كل الناموس -

م 150فـاس سـنة تعليم أحد الحاخامات الذين عاشوا خالل القرنني األولني للميالد، ويقصد به الحاخام يو   -

 .(7)الذي قام بجمع تفسري رشيعة موىس يف كتاب أسامه املشنا

   

                                                 
، دراسة وتقديم حجازي السقا، الـلـهشارل لوران: الكنز املرصود يف قواعد التلمود، ترجمة يوسف حنا نرص -روهلنج -  (1)

  . 7، ص2003، 1الجيزة، مكتبة النافذة،   ط
  .38، ص2الحاخام كلمة عربية معناها الرجل الحكيم أو العاقل أو الفقيه، املسريي: املرجع السابق، مج -  (2)
  .88، ص1970؛ صربي جرجيس: الرتاث اليهودي الصهيوين، القاهرة، 145 حامد عبد العال: املرجع السابق، صسمري -  (3)
؛ داود عبد الغفور: جذور 146؛ سمري حامد عبد العال: املرجع نفسه، ص330محمد بيومي مهران: املرجع السابق، ص -  (4)

  . 92الفكر اليهودي، األردن، د ت، ص
الحديثة)، -الوسيطية-؛ الشامي رشاد: تطور وخصائص اللغة العربية (القدمية89-79رجع السابق، صحسن ظاظا: امل - (5)

  . 13-12، ص1978القاهرة، دار نرش  سعيد رأفت، 
إن الناموس املوجود يف التوراة كان هو الناموس الوحيد املكتوب عند اليهود بعد رجوعهم من السبي البابيل، ومل يكن هذا  - (6)

يف نظرهم كافيا لكل العصور بسبب تغري ظروف الحياة وكل ما أضيف إىل الناموس موىس كان ينتقل شفاها عىل مدى  الناموس
زمن طويل، ويرجع ترتيبها حسب املوضوع إىل القرن األول امليالدي، وقد كتبت مجموعة شاملة للقوانني التقليدية عىل يد 

ل الحاخام مائري وكان هذا بدوره األساس للمشنا التي كتبها الحاخام يهوذا م وكان أساسا لعم135-110الحاخام عقيبا ما بني 
  .16-15شارل لوران: املرجع نفسه، ص- هانايس، روهنلنج

  .276مصطفى إبراهيم الدمريي: املرجع السابق، ص -  (7)
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 قد يطلق االسم عىل إحدى العقائد أو مجموعة من العقائد. -

م 200و 190يطلق االسم عىل شكل خاص عىل املجموعة التي جمعها الحاخام يهوذا  هانـايس فـيام بـني  -

 .(1)أي بعد قرن من تدمري الهيكل

و يهوذا هانايس هو أول من جمع كل ما يتعلق بالسنة واألحكام والقرارات ورشح القانون املروي عـن     

ومجمـوع أسـفارها ثالثـة وسـتني  -كتب– Sedarim، وتنقسم املشنا إىل ستة أقسام أو سداريم (2)موىس

  وهي: (3)سفرا

قواعد الحـرث والحصـاد وجمـع الـثامر، ويشمل عىل إحدى عرشة سفرا، وفيه  -زراعيمر سد –* كتاب البذر 

  .(4)والعشور أو الزكاة التي تقدم إىل الكهنة وغريها من الرشوح الخاصة باألرض يقع يف مجلدين

ويشمل إثنـي عرشـ سـفرا وهـو خـاص بيـوم السـبت، واألعيـاد، وأيـام  -سدر موعد –* كتاب األيام املقررة 

  مجلدات. 8يقع يف  (5)الصيام، وزكاة املعبد

  .(6): ويتكون من سبعة أسفار والخاصة برشوط الزواج، والطالق، والزنا-سدرناشيم –اب النساء * كت

ويتكون من عرشـة أسـفار خاصـة بالجنايـات وأحكـام البيـع  -سدر نزيقني –* كتاب األرضار أو التعويضات 

 8، ويقــع يف (7)ةوالرشــاء والعبــادة أي القــوانني التــي تــنظم العالقــات االجتامعيــة واالقتصــادية والسياســي

  مجلدات.

يتضمن إحدى عرشة سفرا، ويتناول القواعد الخاصة بالعبادات والقـرابني  -سدرقداشيم –* كتاب املقدسات 

  مجلدات. 6والذبح ويقع يف 

ويشمل اثنتا عرشة سفرا وهو خاص بالطهارة والنجاسة يف املأكل واملرشـب  -سدرطهاروت –* كتاب الطهارة 

  .(8)دينوامللبس ويقع يف مجل

     

   

                                                 
  .11م، ص1989هـ/1410، 1ضفر اإلسالم خان: التلمود تاريخه وتعاليمه، بريوت، دار النفائس، ط -(1)
  .13شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج -  (2)
؛ ول ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، لبنان، دار لجيل، د ت، 19شارل لوران: املرجع نفسه، ص-روهلنج -  (3)

  . 15، ص16-15ج
  .151؛ أسعد رزوق: املرجع السابق، ص80حسن ظاظا: املرجع السابق، ص  -  (4)
  .332؛ محمد بيومي مهران: املرجع السابق، ص125درويش: املرجع السابق، صعبد املنعم  -  (5)

(6) Epstein : Judaism, a historical presentation, 1970, P 123                                                                             
  .125عبد املنعم درويش: املرجع نفسه، ص -  (7)
  .88-80؛ حسن ظاظا: املرجع نفسه، ص174-151أسعد رزوق: املرجع السابق، ص -  (8)
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وهي من النصوص املتصلة باملشنا، وليست منهـا، وعلـامء الرشـيعة اليهوديـة  -Tosefta –وهناك التوسفتا  

يرجعون كثريا إليها ومعناها التذيل وهي ملحق للمشنا األورشليمي، واملشنا البابيل، وتشمل التوسفتا عـىل 

  .(1)ستني فصال و وضعت يف فرتة أحبار اليهود األولني

، وتعني اإلكـامل، وتقـوم عـىل (2)كلمة مأخوذة من "جامر" مبعنى ينجز أو يتعلم :Gamaraالجامرا  -2-أ

جملة من األحاديث والرويات املسموعة من كبار الحاخامات. فالجامرا هي تفسـري أو رشح املشـنا كـام 

مجموعات مناظرات األموراييم ، وأطلق هذا االسم منذ القرن التاسع امليالدي عىل (3)تفرس املشنا التوراة

  ، والجامرا إثنتان:(4)م500إىل عام  200أي املعلمني الذين قاموا مبهمة التعليم من عام

وهـو سـجل للمناقشـات التـي أجراهـا  :-Talmud yerushalem –جامرا أورشليم (فلسطني)  -      

ع جمعـه إىل القـرن الرابـع ، ويرجـ(5)حاخامات فلسطني لرشح أصول املشنا و وضع مبعرفة األموراييم

 (6)امليالدي وألف باللغة اآلرامية، وأهـم مـدارس علـامء الجـامرا هـي: طربيـة و قيسـارية و سـفورية

  وأطلق عليه يهود العراق تسمية تلمود أرض فلسطني.

وا وتسمى تلمود بابل، وهو مامثل للمناقشات والرشوح للمشنا، دونها علامء بابل اليهود وانته جامرا بابل: -

من جمعه يف القرن السادس امليالدي، ومن املالحظ أن مشنا تلمود فلسطني هي نفسها تلمود بابـل، غـري 

  أن جــامرا التلمــود البــابيل أربعــة أمثــال التلمــود الفلســطيني، ويعــود ســبب ذلــك إىل أوضــاع فلســطني، 

  

   

                                                 
(1) Jewish encyclopedia, Art.sosefta, P 299 
(2) A.Cohen : Le Talmud : exposé synthetique du Talmud et de l’enseignement des rabbins sur l’ethique, 
la religion, les coutumes et la Juris prudence, Paris, Payot, 1970, P 33.                                                                         

                       .F.Delitzsch : OP.cit, P 43, note1؛ وأنظر:14شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج -  (3)
  روهلنج شارل لوران: املرجع نفسه.  -  (4)
  .43، صابر طعيمة: املرجع السابق، ص11ظفر اإلسالم  خان: املرجع السابق، ص  -  (5)
 ,Roth: A short history of the Jewish people, London, 1969 :؛ وأنظر96-95حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -  (6)

PP128-129. 
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  .)1(ومحوزةوكانت أكرب الجامعات اليهودية يف بابل يف نهارديا وسورا وقومبيدتا 

، دفع باألحبـار االنتقـال خـارج أورشـليم )2(وانعدام املدارس الدينية يف فلسطني بعد تحطيم الهيكل الثاين    

مام جعل انتشار املدارس الدينية بالشام وخاصة بالعراق هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيطرة املسـيحية 

، ويتميـز )3(م313ألول بالديانـة املسـيحية عـام عىل أورشليم بعد اعرتاف اإلمرباطـور الرومـاين قسـطنطني ا

التلمود البابيل عىل التلمود الفلسطيني كونه أوفر رشحا، ألن الفرتة التي استغرقت يف رشح التلمـود ببابـل 

  .)4(كانت أطول، كام أن أحبار بابل كانوا أكرث تبحرا يف الفكر اليهودي وأكرث تفتحا كام كتب بأسلوب مرن

التلمود الفلسطيني بلغة أرامية غربية، والتلمود البابيل بلغة أرامية رشقيـة، لهـذا يحىضـ هذا وقد كتب     

التلمـود البـابيل بتقـدير أعظـم لـدى اليهـود مــام يفرسـ أن يهـود املغـرب اإلسـالمي حتـى القـرن الثــامن 

إىل حاخامـات  الهجري/الرابع عرش امليالدي، ونظرا لضيق معرفتهم بالفقه اليهودي، كانوا يبعثون بأسئلتهم

  .)5(بابل لتفسري والنظر يف بعض األمور الخاصة بالترشيع

بتفسـري  -م)1105-م1040ولد بفرنسا عـام ( – Rashiوقام الحاخام "رايب شلومو بن يتساحق واملعروف بالرايش     

بتجارة الخمـر، التلمود وحقق نصه ورشح مصطلحاته إذ كان رئيسا إلحدى املدارس التلمودية بفرنسا، كام اشتغل 

، )6(وأضيفت إليه رشوح الرىب حنائيل القريواين الذي عاش يف أوائل القرن الخامس الهجري/الحـادي عرشـ املـيالدي

، Halachothم) مؤلفـا يف الترشـيع اليهـودي يعـرف بإسـم 1103-1013كام وضـع إسـحاق بـن يعقـوب الفـايس(

  ر، وهــو تحــديثـمؤلفــه عبــارة عــن تلمــود مختصــاســتخرج فيــه معظــم األحكــام الفقهيــة التلموديــة وأصــبح 

  

   

                                                 
واحدة من مدرستني يهوديتني إشتهرتا بني اليهود  سورا إسم أطلقه اليهود عىل مدينة قرب بابل يف العراق وكانت فيها -  )1(

واستمرتا حتى القرن الحادي رش امليالدي، وكانت املدرسة الثانية يف مدينة قومبيدتا وهو اإلسم الذي أطلقه اليهود عىل ما يسمى 
  .16، ص1989، 1اآلن األنبار يف العراق، جعفر هادي حسن: فرقة القرائني اليهود، لندن، ط

)2( Archives : Assises du Judaisme Algerien-12-13 Mais 1958- Alger. 
؛ إدوار جيبون: إضمحالل اإلمرباطورية الرومانية 29، ص1967كامل توفيق: تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية، اإلسكندرية،  -  )3(

  .597-563، ص1، ج1969درة ومراجعة أحمد نجيب هاشم، القاهرة،   وسقوطها، ترجمة محمد عيل أبو
  Epstein : OP.cit, P 126؛ وأنظر: 46إرسائيل و لفنسون: موىس بن ميمون، ص -  )4(

)5( Ibidem. 
  .104-102حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -  )6(
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، وأهم من قام بإحداث جديد للفقه التلمودي يف نهاية القـرن )1(الرشيعة التلمودية مبا يتالئم وتطور الحياة 

  السادس الهجري/الثاين عرش امليالدي هو موىس بن ميمون.

كتابـه الشـهري  -بـن يعقـوب الفـايس وهو تلميـذ إسـحاق  –م1180هـ/576وأنجز موىس بن ميمون سنة     

م) وهـو 1180-م1170، واستغرق يف تأليفـه حـوايل عرشـ سـنوات (M’shnech Torahبعنوان مشناه توراة 

مصنف للفقه اليهودي إذ قام موىس بن ميمون بتهذيب التلمود وأضاف إليـه قـوانني وأحكـام مـن عنـده، 

 -Yad ha، واشـتهر كتابـه باسـم يـدها حزاقـة قسم كتابـه إىل أربعـة عرشـ جـزءا، وألفـه باللغـة العربيـة

Hazakah م) مصنفه "سفرها طـوريم" 1340-م1280، كام ألف يعقوب بن أشري ()2(أي اليد القويةSefer 

Ha Turem3(، واعتمد عىل مشنا توراة يف تنسيق األحكام الرشعية التي لها عالقة بالحياة العملية(.  

تاب موىس بن ميمون بإرشاف الحاخام يعقـوب بـن أشـري، كـام م ظهرت نسخة منقحة لك1340ويف سنة     

 Shulchan Aruchم كتـاب شـولخان عـاروخ 1565م) يف البندقيـة عـام1577-م1488وضع يوسف كارو (

وهو تعليق عىل كتاب األنظمة األربعة إلبن أشري، ويعترب كتاب يوسف كارو يف الوقت الحايل هـو القـانون 

يف دراستهم وأحكامهم ألن رشائع التلمود جـاءت فيـه مرتبـة ترتيبـا موضـوعيا املدون اإللزامي عند اليهود 

، والتلمود هو كتاب اليهود األسايس بعد التوراة، ودراسته من الرشوط األساسية لليهود )4(ومخترصة الرشوح

حـاء بل يفضلونه عن التوراة، ألن التلمود ليس هو تفسري للتوراة فقط بل هو الذي وحد اليهـود يف كـل أن

العامل وفيه تم تحديد أسس القيادة اليهودية ودعائم التنظيم اإلجتامعي واإلقتصادي وحتى السيايس، كـام 

  .)5(أن تعاليم الحاخامات ال تتغري وال تناقش

     

   

                                                 
 Ibidem :, P 254     ؛ وانظر:187-186إسعد رزوق: املرجع السابق، ص  -  )1(
  .104؛ حسن ظاظا: املرجع السابق، ص53إرسائيل ولفنسون: موىس بن ميمون، ص -  )2(

)3( Epstein : OP.cit, P 259                                                                                                                                   
  .37، ص2؛ املسريي: املرجع السابق، مج110شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج  -  )4(
  .5756؛ إبراهيم خليل أحمد: املرجع السابق، ص 91صربي جرجيس: املرجع السابق، ص -  )5(
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، وقـد طبـع التلمـود طبعـات مختلفـة، )1(وكمبدأ ديني، فإنـه غـري مسـموح للنسـاء بـأن يـتعلمن التلمـود 

م، وهـي 1523-م1520النسخ التـي طبعـت يف البندقيـة يف إثنـي عرشـ مجلـدا عـام واملستعمل منها هي 

م، ويف مدينة وارسـو 1769م ويف سلباج عام 1644الطبعة الكاملة، أما ما طبع منها يف مدينة أمسرتدام عام 

م فكلهـا ناقصـة ومل يـذكر مـن ألفـاظ السـب يف حـق السـيد املسـيح 1839م، ومدينة براغ عام 1863عام 

دة مريم والرسل فرتك بياض أو رسم دائرة أو النسخ بلفـظ "بنـد" أي أن مـا حـذف يف هـذه النسـخ والسي

  . )2(موجود يف النسخ املطبوعة بالبندقية

 Midrascheكتب التفسري: املدراش    - ب

إنتهج رجال الدين اليهود يف بداية األمر رشح املنت دون مراعـاة الواقـع املعـاش، ويطلـق عـىل هـذا الرشـح     

  دراش.امل

و مدراش كلمة عربية قدمية معناها درش أي درس أو بحث وهـو مـنهج تفسـري العهـد القـديم والعمـق يف     

، )3(اآليات والكلامت وإعطاء الكلمة معاين أكرث من املعنى اللغوي، ويتضمن التلمود دراسات مدراشية عديدة

  وتعود املدراشية إىل فرتة الرشيعة الشفوية وتنقسم إىل: 

  م.600و 400الكتب املدراشية املبكرة تم جمعها بني عامي  -

  م.1000م و640كتب املرحلة الوسطى مابني  -

  .)4(م1200م و 1000كتب املرحلة املتأخرة مابني  -

  وكتب املدراش نوعان:   

مـأخوذة مـن كلمـة هـاالك مبعنـى يـذهب ويقصـد بهـا الحيـاة  :-Halakah –مدراش الهاالخـاة  -1-ب

  .)6("و عرفهم الطريق الذي يسلكونه" ، وتهتم بتفسري الترشيعات والقضاء:)5(املنضبطة بالناموس

   

                                                 
  .44شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج -  )1(
  .110املرجع نفسه، ص  شارل لوران:-روهلنج -  )2(

)3(  Colette Sirat: La philosophie juive médiévale en terre d’Islam, Paris, ed-C-N.R.S , 1983, P 23. 
.35) امليرسي، املرجع السابق، ص 4(  
 ,Haim-Zafrani : Les juifs du Maroc, vie sociale. و أنظر: 14شارل لوران: املرجع السابق، ص- روهلنج )5(

économique et religieuse, paris, 1973, p8.                                                              
  .28:8سفر الخروج:  )6(
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، وهي التفسري الـذي مل يـرد يف )1(مأخوذة من هيجيد مبعنى يخرب :-Haggada – مدراش الهاجداه -2-ب

تعليقات كتبت ما بني القـرن الخـامس والقـرن الثـاين عرشـ املـيالدي، وتهـتم الهاالخاة، وهي عبارة عن 

الهاجداه باملسائل املعنوية وتدرس عادة يف املعاهد التلمودية بني الساعات املخصصة لدراسة الهاالخـاه 

، كنوع من الراحة الذهنية، ومدراش الهاالخاه و الهاجداه متكامالن، فاألوىل تدل عىل الطريق املسـتقيم

وهي النظام القانوين لليهودية الكالسيكية، وتقوم بالدرجة األوىل عىل التلمـود البـابيل، كـام قـام علـامء 

الدين بتصنيف الرشائع التلمودية وجعلها أكرث توضيحا ومنهجية لذلك أصبحت الهاالخاه مرجعـا هامـا 

  .)3(ية، أما الثانية وهي الهاجداه فهي تدل عىل طريق الحياة الروح)2(للمرشعني

  : تطور الترشيع اليهودي.ثانيا

مل ينحرص الترشيع عند اليهود يف التوراة والتلمود فقط وإمنا إعتمد أيضا عىل ما وصل إليه بعض الحاخامـات     

من إجتهاد يف بعـض القضـايا املسـتجدة، ومـن بـني مظـاهر هـذا التطـور يف الترشـيع صـدورها بالرسبونسـة، 

  والتكانوت و الهازاكا.

  Sheeloth Uteshuvoth,Abbr,Shut: بالعربية Responsaونسة الرسب -1

وهي عبارة عن أجوبة ألسئلة تصدرها سلطة دينية من علامء دين أو ربيني بارزين و ملمـني بالقـانون     

 ي، وكان هؤالء يحضون مبكانة خاصة عند الجامعات اليهودية.دالتلمو 

وتبادل الرسائل القانونية وجد عند قضاة الرومان وهـو نـاتج عـن اإلصـالح القـانوين، ومنـه اشـتقت كلمـة     

أي أجوبة الحكامء، وتطور هذا القـانون وازدهـر يف العهـد اإلسـالمي  - Responsa Prudentium–رسبونسة 

  بظهور الفتوى.   

كان لها أكرب األثـر عـىل اليهـود، ألن والفتوى هي أداة محركة للفكر القانوين والتي         

  هـــؤالء الـــذين كـــانوا يعيشـــون بـــني املســـلمني، كـــانوا يتحـــدثون باللغـــة العربيـــة

  

   

                                                 
)1(  F-Delitzsech : op.cit, pp 43-59. 

، 2عام، ترجمة رضا سلامن، لبنان، مراجعة مريم بّري، ط 3000إرسائيل شاحات: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة  -  )2(
  .129، ص1996

  .122-120عبد املنعم درويش: املرجع السابق، ص -  )3(
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ويستعملونها يف إنتاجهم الفكري. ويربز هذا التأثري من خـالل إسـتعامل حكـامء اليهـود ملصـطلحات قانونيـة  

  .(1)وتقنية عربية يف فتواهم

وكان يلجأ إىل هذه الفئة من العقالء اليهود الخواص أو جامعات يطرحون عليهم أسئلة حول مسائل الحياة     

اليومية، فكانوا يجيبونهم بفضل إجتهاداتهم متخذين من التلمود املصدر األسايس، ورجوعا إىل ماكـان معمـوال 

  .(2)به عند يهود بالد الشام أو يهود أوربا

روحة كانت تعرض للمداولة من قبل السلطة الدينية قبل تحرير الوثيقـة ليصـبح هـذا الـرأي واملسائل املط    

بعد ذلك حكام أو مقياسا لرشح القانون، حتى أنه فيام بعد إستغنى  -Responsum  –املوثوق يف الرسبونسة 

عيا ذا أهميـة كـربى وأصبحت الرسبونسة نصـا قانونيـا ترشـي .(3)عن كتابة أسامء الحكامء الذين صاغوا الوثيقة

كام اعتربت الرسبونسة منهاجا سـلوكيا ألعضـاء  -دين –أكرث من النصوص الصادرة من مجلس الجامعة أو بيت 

الجامعة لتنظيم الحياة اإلجتامعية، وكـذا العالقـات مـع غـري اليهـود، وهـي قانونـا سـائرا عـىل كـل الطبقـات 

  .(4)اإلجتامعية دون متييز

ء يستندون للتلمود لإلجابة عن األسئلة بإدخال تحويرات أو تعديالت، فإنهم يف بعض وإن كان هؤالء العقال     

املسائل يخالفون متاما ما نصت عليه مصـادر الترشـيع اليهـودي، ألنهـم وجـدوا أن أوضـاع املجتمـع اليهـودي 

  ونشاطهم الداخيل والخارجي تختلف عام كان عليه يهود العهد القديم.

  

  

  

   

                                                 
(1) Haim-Zafrani : Les juifs du Maroc, P 14 , Note19. 

  رسبونسة يهود أوربا الرجوع إىلللمزيد من اإلطالع عىل  -(2)
B.Dweynrib : Responsa as a source for history, Methodological problems, in Tifert Israël –Essays 
presented to Chief Rabbi Israël Brodle on the occasion of his seventieth birthday, Londres, 1967, I, PP 
399-417.                       
(3) A.Rich grabois : Les sources hebraiques mediévales, Belgum, Bepols, Turnhout, 1897, Vol I,  PP 60-
61.                                                                                                                                                                    
  
(4) Haim-Zafrani : op.cit, P 13. 
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لك القرض بالربا الذي هو محرم يف الكتاب املقدس بني اليهود ولكنـه أصـبح مباحـا مسـتندين ومثاال عىل ذ    

إىل ما قاله الرايب يهوذا:" إنه مرصح لليهودي أن يقرض أوالده وأهل بيته بالربا ليذوقوا حالوته ويقدروه."، ويف 

ام أصـبح للمـرأة اليهوديـة الحـق يف ، كـ(1)هذه الحالة يعتربون القرض بالربا بني اليهود ليست ربا وإمنا هديـة

التعلم، إذ مل يكن لها الحق يف ذلك، وقد وصفها علامء اليهود أنها إبريق مليئ بالقاذورات وفمها مليئ بالـدم، 

ومع ذلك يجري وراءها الجميع، وكان من دعاء اليهود يف كتاب الصلوات الرسمي:" بوركت يا إلهـي يـا مـن مل 

تعلم النساء عادة عىل يد معلم أعمى ومعلامت التوراة كن مشهورات، وكان هنـاك . وكانت ت(2)تجعلني إمرأة"

نساء يدرن مدارس لتعليم التوراة للفتيات، ويف نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عرش امليالدي، وأثناء عهد 

  .(3)مدرسة يف القاهرة تحت إدارة واحدة 14مدرسة يهودية يف الفسطاط، و 29الفاطميني كانت 

  –ونظرا لشـتات اليهـود، فـإن معظـم املسـائل املطروحـة كانـت ذات طـابع محـيل فكـان عـىل الحكـيم     

Responsum-  أن يتأقلم أوال مـع الواقـع املعـاش قبـل صـدور الفتـوى، واجتهـدت املـدارس التلموديـة عـىل

ليـة والصـحراوية بقـوا الخصوص يف املناطق الشـاملية واملـدن الكـربى ألن يهـود املنـاطق الداخليـة منهـا الجب

متمسكني بالتوراة والتلمود، هذا ما ميز وثـائق الرسبونسـة بشـموليتها يف اإلجابـة حتـى يتسـنى تكييفهـا مـع 

  أوضاع ومتطلبات الجامعات اليهودية يف كل املناطق.

 وبفضل الرسبونسة ساهم الحكامء أو الحاخامات يف توحيد اليهود برشوحهم وأجـوبتهم ملسـائل مسـتجدة    

طبقــا للكتــاب املقــدس، كــام كانــت رشوحهــم وأجــوبتهم لينــة حتــى تتوافــق واملســائل األساســية للجامعــات 

  .(4)اليهودية

  

  

   

                                                 
  .151شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج  -  (1)
  .7، ص2003هـ/1324، 1أبو غضة: املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، املنصورة، دار الوفا، ط -  (2)
  .64القس إكرام ملعي: املرجع السابق، ص  -  (3)

(4) Arich grabois : op.cit, P 62                                                                                                                          
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  .(1)ورغم انتشار الرسبونسة يف العصور الوسطى إال أنها مل تأخذ الشكل القانوين  الترشيعي العاملي    

وعدد الرسبونسة قليل جدا يف بالد املغرب اإلسالمي، هذا عائد ألسباب عدة، منها فرتة الركود الفكري التـي     

عاشها اليهود يف ظل حكم الدولة املوحدية، وأيضا بسبب إنطواء اليهود وانعزالهم من جهة ثانيـة، ثـم إنعـدام 

  م.18أخرة أي حوايل القرنالطباعة العربية يف بالد املغرب اإلسالمي إال يف فرتة مت

األجوبــة يف مجلــد واحــد وحفظهــا، وكانــت هــذه  -األســئلة –واجــه األحبــار صــعوبة يف جمــع هــذه  لهــذا    

املخطوطات يتوارثها األجيال. ومن املؤكد أنه كان يصعب الحفاظ عليها أو نرشها، لهذا النسـتغرب إذا مل نجـد 

لثامن عرش امليالدي، كام أن فهرسة مجموعة الفتاوى الحاخاميـة رواجا لهذه الرسبونسات إال إبتداء من القرن ا

م. مل ترش إىل أي رسبونسة خاصة لبالد املغرب األقىص، أو بالد املغرب األدىن، وسـجلت أربعـة 1800ما قبل عام

  .(2)عرش رسبونسة فقط لبالد املغرب األوسط

ة التي ال تجد تفسريا لها يف الترشيع اليهـودي وعىل العموم فالرسبونسة هي وليدة لتطورات الحياة اليهودي    

التقليدي، وهي إجتهاد رجال الدين والفتوى يف مسائل قريبة للترشيع اليهودي حتى وأن كانت هذه الفتـاوى 

  .(3)حلوال محلية ويف بعض الحاالت متناقضة لحلول وصل إليها بعض الحاخامات يف موضوع مشرتك أو مامثل

ها أهميتها التاريخية ألنها متدنا مبعلومات دقيقة عن اليهـود مـن الناحيـة اإلجتامعيـة، ودراسة الرسبونسة ل    

واإلقتصادية، والفكرية، وبذلك تصبح القاعدة األساسية إلعادة هيكلة الحياة اليهوديـة التـي متيـزت بـاالنطواء 

عدم اإلملام باللغـة العربيـة واالنغالق عىل نفسها، كام تكشف لنا عالقات هذه الجامعات مع العامل الخارجي، و 

الحاخامية وكذا العربية املكتوبـة بـالحروف العربيـة تعيـق الباحـث يف الوصـول إىل حقـائق تاريخيـة مـا زلنـا 

نجهلها، ألن التخصص يف هذه اللغة سيسمح يف جمع وتصنيف وترجمة هذه املخطوطات، وبـال شـك أن هـذا 

  نيزة.العمل سيحدث ثورة فكرية كام أحدتثها وثائق الج

   

                                                 
(1) Haim-Zafrani : Les juifs du Maroc, P 17 . 

  .1974رمات جان،  ،Menahem weinsteinهناك أطروحة خاصة بيهود الجزائر باللغة العربية من إعداد  -  (2)
(3) Simon schwarzfuchs : Les responsa et l’histoire des Juifs d’Afrique du Nord communautés juives des  
marges sahariennes du Maghreb, Jérusalem, édité par M.Abitbol, institut ben-zvi, 1982, PP 40-47.                       
       

http://al-maktabeh.com



 

90 

 

ويف وقتنـا هـذا بــدا إهـتامم بعــض البـاحثني يف أروبــا وإرسائيـل برتجمــة ودراسـة الرسبونســة لكـنهم أهملــوا 

  .(1)املخطوطات الخاصة مبنطقة املغرب اإلسالمي خالل العصور الوسطى

 Takanothأو  Taqqanot التكانوت  -2

ــامن      ــرن الث ــد الق ــالمي بع ــرب اإلس ــالد املغ ــة يف ب ــات اليهودي ــابق إال أن الجامع ــل الس ــنا يف الفص تعرض

  الهجري/الرابع عرش امليالدي أصبح مقسام إىل مجموعتني:

وتظم اليهود األهايل أي الذين قدموا إىل شامل إفريقيا منذ العهد القـديم، وعرفـوا يف نهايـة  املجموعة األوىل:

لوسطى بالتوشابيم، وانـدمجوا مـع املسـلمني وتـأثروا بعـاداتهم وتقاليـدهم وتكلمـوا اللغـة العربيـة العصور ا

  واألمازيغية مع الحفاظ عىل ديانتهم وطقوسهم.

و وفـدوا إىل بـالد          وهي مجموعـة اليهـود املهـاجرين مـن إسـبانيا، والربتغـال  املجموعة الثانية:أما      

، مـام أحـدث (2)ات متتالية وسموا بامليغوراشيم وكانوا أكرث ثقافة وماال من يهود املغرباملغرب اإلسالمي يف فرت 

شقاقا بني اليهود املقيمني واليهود الوافدين، وبـدت العـداوة علنـا لـوال تـدخل بعـض رجـال الـدين خاصـة يف 

سـبان باملنـاطق املغرب األوسط كام حدث بني يهود فاس ويهود تونس، ولقـد أقـام املهـاجرون مـن اليهـود اإل 

الشاملية، واليهود من األهايل باملناطق الداخلية، أما باملغرب األدىن إنفصل اليهود اإلسبان وسكنوا جزيرة جربة 

  .(3)وصفاقص

إىل اليهـود مـن األهـايل برتفـع  ويرجع سبب هذا الرصاع أيضا إىل أن اليهود املهاجرين كـانوا ينظـرون     

م وعاداتهم وتقاليدهم املتأثرة بالثقافة املسيحية، خاصة بعـد اإلصـالحات وكربياء، وأرادوا فرض ثقافاته

 Rabbenouالتي أدخلها الحاخام الفرنيس يف القرن السادي الهجري/الثاين عرش امليالدي وهـو ربينوتـام 

Tam 4(والذي منع اليهود اللجوء إىل محاكم غري يهودية(.  

   

   

                                                 
(1) S.Deschen : Les gens du Mellah, Albin Michel, 1991, P 35. 
(2) Hirschberg : op.cit, P 371. 

  .143زبيدة محمد عطا: املرجع السابق، ص -(3)
(4)  M.Eisenbeth : Les Juifs en Algérie , P 12 
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وان، ومكنـاس، طـوقد إستطاع امليغوراشيم يف األخري أن يفرضوا قوانينهم عىل التوشابيم يف املدن الكـربى، كت   

  .)1(وفاس، و تلمسان، و وهران، والجزائر، وتونس، وصفاقص، والقريوان

يم أو وسن امليغوراشيم نظاما قانونيا يعرف بالتكانوت، وهي كلمة من أصـل آرامـي معناهـا الطريـق القـو    

، وتجمـع )2(الصياغة املجددة للرشيعة اليهودية التي تم تكييفها وتطورات الحياة، وهي صالحة لكـل الحـاالت

اليهود املهاجرين واجتهدوا وأدخلوا تعديالت عىل القانون املعمـول بـه مـن قبـل التوشـابيم، والخـاص بنظـام 

 schaRachb، و راشـباخ Ribaschائر وهام ريبـاخ األرسة واملرياث، وبرز يف هذا املجال حاخامني يف مدينة الجز 

  ، وسنتعرض بشيئ من التفصيل لهذين الحاخامني يف الفصل الثالث.)3(

 Tachbesمجموعة من القوانني الترشيعية املفروضة عـىل اليهـود بعنـوان تشـاباس  Rachbaschولراشباخ     

ألفها باللغة العربية، وهي خاصة باملسائل الدينية، والعادات، واألخالق، والفلسفة، والرزمنة، وتـم طبعهـا ألول 

  م.1788مرة بأمسرتدام سنة 

وهو كتاب الهويت موسوي مقسم إىل ستة فصول، ونرش  Pérké Abothأما كتابه الثاين بعنوان مبادئ اآلباء     

 Abrahamم من قبل رايب من مدينة الجزائر وهو أبراهام طوبيانـا 1785نس عام أحكام اآلباء ألول مرة يف تو 

Tubiana4(، وهو أحد رؤساء املذهب القبيل للجامعة اليهودية مبدينة الجزائر يف القرن الثامن عرش(.  

عميمهـا أما التكانوت التي سنها ريباخ والخاصة باألحوال الشخصية للجامعة اليهودية قد واجه صعوبة يف ت    

  .)5(خاصة من طرف اليهود األهايل

 أما اليهود القشتاليون فقد فرضوا نفسهم ولغتهم القشتالية عىل اليهود األهـايل

يف بـالد املغــرب األقىصــ، كمدينــة تطــوان، و لعــراش، و طنجــة، والقرصــ الكبــري، وكــانوا 

   بفـاسيعملون بتكانوت طليطلة وتكانوت مولينا. وأول تكانوت وضـعها يهـود قشـتالة 

  

   

                                                 
(1) A.Chouraqui : op.cit, P 179 
(2) Eisenbeth : Les Juifs d’Algerie et de Tunisie, à l’époque Turque ;(1516-1830) ; Alger, Société 
Historique Algérienne ; 1958 ; P 174 , note179.                                                                                                          
(3) Haim-Zafrani : Les Juifs au Maroc , P 59 .                                                                                                      
(4) Hanoune : op.cit , PP 11-12. 
(5) Haim-Zafrani : Les Juifs au Maroc , PP 2-8. 
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م، أي بعد سنة واحدة من إستقرار اليهود بها، وكتبت باللغة اإلسبانية بحروف عربية،وصادق عليهـا 1494عام  

 Isaac، وإسـحاق رسويـا Moses Nahon، ومـوىس نـاهون Moses Albarahnesالحاخامـات: مـوىس الربهنـاس 

Serruya وبنيامني بن يوسف جابـاي ،Benjamin ben joseph gabbay كـام سـنت تكانونـت الثانيـة وحـررت ،

، ويعقوب برينتة Moshé Valenciم وصادق عليها كل من املوثقني مويش فالنيس 1497باللغة اإلسبانية يف عام 

Jacob Pariente )1(.  

وصيغت هذه التكانوت أو القـوانني الحاخاميـة باللغـة العربيـة بحـروف إسـبانية وكانـت تنسـخ يف سـجل     

. أمـا املسـائل الخاصـة بحقـوق املـرأة، والنهـي عـىل مظـاهر الـرتف واملبالغـة يف )Taqqanot Sefer )2القوانني 

  .)3(اإلحتفال ببعض املناسبات فكانت تكتب باللغة العربية

ومن املالحظ أن التكانوت كانت تعرض أوال عىل الحارضين يف صالة صبيحة يوم السبت، ولن تصبح قانونـا     

ال بعد مصادقة األغلبية عليها، وإن كانت التكانوت قانونا حاخاميا فهي عادة تثبـت عـاة أساسيا سائر التنفيذ إ 

منساة أو غريبة عن األصل، وصالحيتها التكون إال عىل الجامعة اليهودية التي تبنتها وصادقت عليهـا، وعنـدما 

، أمـا )4(عهـم مـن إسـبانيايحدث خالفا حول مسألة ما يرجع امليغوراشيم لقوانينهم الترشيعية والتي نقلوهـا م

، وبذلك تعد كل )5(التوشابيم فيعودون إىل ترشيعاتهم التلمودية واملعدلة حسب العادات املحلية أي الهاالخاه

  من الرسبوسة والتكانوت من مصادر الترشيع اليهودي ببالد املغرب اإلسالمي.   

  :Hazaqaالهازاكا  -3

هي قانون متفق عليه نصت عليه التكانوت، وأصل هـذا القـانون يعـود إىل       

يف القرن األول امليالدي، أثناء الحروب التي دارت بني الرومان  Guittinتلمود جيوتني 

  ، وأصــبحت الهازاكــا قانونــا يخضــع لــه كــل اليهــود بعــد أن دونــه)6(و اليهــود

  

   

                                                 
(1) Elie Malka : Condition et statut légal , P 55, note1; Eisenbeth : Les Juifs d’Algérie et de Tunisie, PP 
166-167.                                                                                                                                                                   
(2) Elie Malka : op.cit, P 50. 
(3)  Ibidem : P 59. 
(4) Abbou : op.cit, P 296. 
(5) Armand Levy : op.cit, PP 33-34.                                                                                                                       
(6) Eisenbeth : Les Juifs d’Algérie et de Tunisie, P 174, note180. 
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بعنــوان  Choul’hane Arouthيف الجــزء الثالــث مــن كتابــه املائــدة املعــدة  Joseph Caro )1(يوســف كــارو 

Hochene Michfat –  وينص هذا القانون عىل أنه لـيس لليهـود الحـق يف إخـراج املسـتأجر  -237و 236فصل

 أخاه يف الدين من منزل مالكه غري يهودي عن طريق زيادة األجرة. وقد تم تقنني هذه الحالة يف القرن الحادي

  . )Rabbenou guerchom )2عرش امليالدي من طرف ربينو جرشوم 

واجتهـد الحاخامـات والقضـاة  -وانترشت ثقافـة التكانوت بني الحاخامات منذ صدور قانون يوسف كارو       

  .)3(أي كتب فقهية، ألن هذا العمل أصبح واجب مقدس بالنسبة لهم ولنسلهم -Hibburيف ترك هيبور 

ستنتج أن الترشيع عند اليهود قائم عىل ثالث ترشيعات: كتابيـة، وشـفوية، وفقهيـة، ويسـتمد ومام سبق ن     

الترشيع الكتايب من التوراة والتي تشمل عىل أكـرث مـن كتـاب واحـد، وبالنسـبة لليهـود تعـد نصـوص التـوراة 

ـورة مقدسة وقد تم جمع نصوصها بعد العودة من السبي البابيل وخاللها تعرضت إىل تغيري وتحر يف، وبالرض

تكون قد خضعت إىل تأثري الفكر البرشي، ألنه يف الوقت الذي تم فيه تدوين التوراة، بدأ حاخامـات اليهـود يف 

تدوين التلمود وتم تدوينه يف نهاية القرن الخامس امليالدي، والتلمود هو املصدر الثاين للترشيع بعـد التـوراة، 

بارة عن كالم ربيـني أي ترشـيع شـفوي تناقلتـه األجيـال كـام فـرتة ويحىض مبكانة أفضل عند اليهود رغم أنه ع

  تدوينه إستغرقت مدة طويلة.

ونصوص التوراة والتلمود هي نصوص محدودة املكان والزمان لهذا وجد حاخامات اليهود، رضورة اإلجتهاد     

تصـادية والسياسـية قـد من أجل إيجاد حلول لبعض املسائل املسـتجدة، ألن أوضـاع اليهـود اإلجتامعيـة، واإلق

  تطورت وأصبحت ال تتطابق يف بعض األمـور مبـا جـاء يف التـوراة والتلمـود. هـذه األوضـاع ألزمـت حاخامـات 

  

   

                                                 
لجأ إىل صفد أين خلف معلمه يعقوب بالرب، له عدة مؤلفات  صلم، رايب إسباين األ 1585-1488يوسف افراييم كارو:  -(1)

وأصبح  Choulhane Aroukhسنة ثم لخصه يف كتاب بعنوان املائدة املعدة  35الذي استغرق تأليفه  Beth Josefأهمها: 
 Eisenbeth : op.cit , note181 ; Haim-Zafrani : Les Juifs au ر الترشيع لليهود األشكيناز والسفارديم: أنظر:مصد

Maroc , P 50 ; M.Esautayra et                     P 506.       M. Charleville : le code Rabbinique de Joseph Karo 
au 16es, R-A, 1869,: 

م، تتلمذ عىل يد 1040 ، أصله من مدينة ميتز، تويف مباينس عامMéor Haggolahجرشوم يهودا: امللقب بـ ضوء املنفي  -(2)
   op.cit, note182الرايب الشهري رايش من مدينة ترويز، أسس املدرسة التلمودية مباينس وهو صاحب تكانوت،: أنظر:

Eisenbeth : 
(3) S.W.Baron : A social and religion history of the jews, new-York, Philadelphie, 1958-1970, vol6, PP 
114-115.                                                                                                                                                                
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  اليهود بوضع نصوص قانونية جديدة محاولني الحفاظ فيها عىل ما نصت عليه القوانني املوروثة.

هذه التعديالت والتحويرات نجدها يف ترشـيعات الرسـبونة، والتكـانوت حتـى وإن كانـت يف بعـض األحيـان     

معارضة ملا نص عليه التـوراة والتلمـود، وعمومـا فهـذه الحلـول ملسـائل فقهيـة كانـت تعـرض عـىل الجامعـة 

  اليهودية داخل البيعة للمصادقة عليها قبل أن تصبح سائرة املفعول.

  :لحيـاة الدينيةا -ثالثا

 الفرق الدينية: -1

يني، ويهــود غــري دانقســم يهــود املغــرب اإلســالمي شــأنهم شــأن يهــود فلســطني ويهــود بابــل إىل يهــود تلمــو 

، وظهرت ثالث فرق وكان أصحاب كل فرقة أو مذهب يزعمون أن مذهبهم هو األمثل واألقرب إىل (1)تلموديني

  الديانة اليهودية وهذه الفرق هي:

إسم مشتق من الكلمة العربية الرب، أي الكبري أو الـرئيس. وهـي أقـدم الفـرق أو الطوائـف  :الربانيون  - أ

ي وبـابيل، م، وتؤمن بالتوراة والتلمـود. وينقسـمون إىل قسـمني أورشـلي(2)الدينية وأشدها عداوة لألمم األخرى

ـون بالخصـو  ص بـاملغرب األوسـط، وتتبع الطائفـة الربانيـة يف املغـرب اإلسـالمي التلمـود األورشـليمي وينترش

. لكن هناك من الربانيني الذين يتبعون التلمـود البـابيل وهـذا مـا أكدتـه وثـائق الجنيـزة مـن خـالل (3)وفاس

الرسائل التي بعث بها بعض الحاخاميني إىل األكادميية التلموديـة ببابـل لالستفسـار عـن بعـض القضـايا خـالل 

موديني البارزين باملغرب خالل هذه الفرتة: طمح بـن بهلـول، . ومن العلامء التل(4)م12هـ/6م و11هـ/5القرنني 

 .(5)م1030هـ/402حنانئيل، وحوشئيل بن الهنن (

   

                                                 
 .50،51عطا: املرجع السابق، صزبيدة محمد  -(1)
هـ  1407عليه وسلم، الرياض  الـلـهالسمؤل بن يحي املغريب: إفحام اليهود وقصة إسالم السمؤل ورؤياه النبي صىل  -(2)
 .173ص
 .92-82؛حسن ظاظا: تامرجع السابق، ص 46إرسائيل ولفنسون: اليهود والعرب، ص -  (3)

(4) Hirschberg: op.cit, P 341                                                                                                                               
ين عرش الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية، تارخ شامل إريقية يف عهد بني زيري من القرن العارش إىل القرن الثا  (5)

 .442- 441، ص 2امليالدي، ترجمة  حامدي الساحيل بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ج 
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م)، عائلـة إبـن 1140هــ/535م)، وإبـراهيم القـاديس (1013هــ/404بالجزائر وتلمسـان، وإسـحاق القابيسـ ( 

 .)1(جامي

يف القـرن التاسـع الهجري/الخـامس عرشـ  إسـبانياو ازداد عدد الربانيني يف املغرب اإلسالمي بعد هجـرة يهـود 

  .)2(امليالدي

: إسم مشتق من الكلمة العربية مقرأ، وهم أهل الكتاب اليؤمنون بالرشيعة الشفوية ويؤمنون القراؤون  -ب

وتتفق معظم اآلراء عىل أن أصول القرائني ترجع إىل القرن الثاين الهجري/الثامن املـيالدي أي حـوايل  )3(بالتوراة.

م)، وظهوره كزعيم لفرقة القرائني وكـان 790هـ/174م، وتربط هذه األصول بظهور عنان بن داود (ت760 عام

. وقد عرف أتباع بن داود بالعنانيني، وأطلـق عـىل )4(م)778هـ/158أيام الخليفة العبايس أيب جعفر املنصور (ت

ألول من القـرن التاسـع املـيالدي، وذلـك يف يف النصف ا         . وكان أول ظهور إلسم قرائني )5(حركتهم العنانية

 الـلـه. وهي الطائفة اليهودية الوحيدة التي تؤمن بالسيد املسيح كوليا من أولياء )6(بنيامني النهاوندي.. كتابات

عليه وسـلم نبـي حـق، ونهـوا عـن أكـل كـل ذي روح عـىل  الـلـه، واعترب بعضهم بأن محمدا صىل اوليس كنبي

 . )7(اإلطالق و واجب عرش صلوات

وجاء القراؤون إىل بالد املغرب اإلسالمي من األندلس هروبا ليس فقط من إضطهاد املسـيحيني لهـم، ولكـن     

  أيضا هروبا من إضطهاد الربانيني.

واملفكرين والتجار، كام كانت كتابتهم باللغة العربية لكـن والطائفة املهاجرة من القرائني كانت من العلامء     

  . )8(بحروف عربية

ويذكر الحسن الوزان وجود صناع يهود بجبل هنتاتـة وجبـل مكسـورة وهـم مـن القـرائني وأنهـم يف نظـر     

  .)9(الربانيني مخالفني للرشيعة اليهودية

                                                 
(1) Slouschz: Judeo-Hellene, P 319; Hirschberg: op,cit, PP 341-342                                                                  

، القسم 1983حضارة البداية والنهاية، ترجمة قاسم عبدو قاسم، مرص دار املعارف نورمان كانرتوا : التاريخ الوسيط، قصة  -(2)
  .565لثاين،  ص

 Albert Hourani: Histoire des peuples؛ وأنظر: 49-47ص ، 1918مراد فرج: القراؤون والربانيون، القاهرة،  -  (3)
Arabes, trad de l’Anglais par Paul Chemla, France, ed du seuil, 1993, P 252                           

                                       
 .59ص 1923البريوين: اآلثار الباقية عن القرون الخالية، ليبزك،  -  (4)
 .215ص 1الشهرستاين: املصدر السابق ج  -  (5)
 .50ص مراد فرج: املرجع نفسه،  -  (6)
 .56-54ص : املصدر نفسه،الشهرستاين -  (7)
 .102؛ إرسائيل شحاك: املرجع السابق، ص194هـ،  ص 1384: ترجمة وتعليق عزرا حداد، رحلة بنيامني التيطيل -  (8)
 .154-123الحسن والوزان: املصدر السابق، ص -  (9)
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اة فقط أو بالتوراة والتلمود معا وإمنا هناك إختالف آخر ومل يكن إختالف القرائني والربانيني يف األخذ بالتور     

حــول بدايــة تحديــد الشــهور. فــالقراؤون يحــددون بدايــة الشــهر برؤيــة الهــالل، أمــا الربــانيون يســتخدمون 

  . )1(الحساب

 .)2(ورغم هذا االختالف كان يجتمعان يومني يف السنة للصالة، يوم مهرجان التوراة، ويوم عيد نـزول التـوراة    

  م.1204هـ/603لكن هذه العادة منعت بعد فتاوى موىس بن ميمون سنة 

: وهو تعريب للكلمة العربية شومريونيم أي سكان السامرة ويشار إليهم يف التلمود بلفضة " السامريون  - ج

 . وهؤالء يؤمنون إال باألسفار الخمسة مـن)3(الغرباء" أما هم فيطلقون عىل أنفسهم بنو يرسائيل أو بنو يوسف

العهد القديم إىل جانب سـفر يوشـع وسـفر القضـاة، وينكـرون بقيـة أسـفار العهـد القـديم وأسـفار التلمـود 

 . وعددهم قليل باملغرب.)4(ويخالفون اليهود يف القبلة اليتجهون إىل أورشليم وإمنا إىل جبل الجزريم بنابلس

  - Synagogue -البيعة  -2

البيعة أو املعبد لها أهمية وظيفية كبرية لدى اليهود، هي ليست مكان صالة فقط وإمنا مؤسسة تنظم حيـاة     

اليهود. ويعتقد بعض الباحثني أن ظهور الرهبانية باملعبد يعود إىل السبي البابيل ألن التسمية العربية للمعبـد 

-الهدف األسايس إلقامة البيعة وهو مكان تجمـع مبعنى "بيت اإلجتامع". فهو يدل عىل  beth Hakenesethهي

دون أرض يجتمعون بهـا لقـراءة ورشح الكتـب الدينيـة، ومـع مـرور الـزمن أضـيفت إىل هـذه  -شعب أو أمة

  . )5(القراءات إقامة الصلوات فأصبح املعبد مكان للعبادة

لتعـاليم الدينيـة، وعرفـوا هـؤالء وقد أدرك املرتددون لهذا املكان رضورة وجود علامء دين لتعلـيمهم و رشح ا   

  أي رجال العلم. Sepherimبالسفرييم 

   

                                                 
بودليان بأكسفورد، القاهرة، دار ، يف ضوء أوراق الجنيزة، قراءة يف مخطوط محمد الهواري: االختالفات بني القرائيني -  (1)

 .   163؛ حسن ظاظا: املرجع السابق، ص37، ص1994الزهراء، 
 .171-170، صبنيامني التيطايل: املصدر السابق -  (2)
 .119ص 2، ج املسريي: املرجع السابق -  (3)
 .72محمد ماهر: املرجع السابق، ص -  (4)
 Benech: essai d’explication d’un Mellah, Marrakech, 1940, PP ؛ وأنظر:55، ص2املسريي: املرجع نفسه، ج  -  (5)

115-116                                                                                                                                                        
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، Keneseth Hagedolaمؤسس البيعـة أو املعبـد الكبـري  Esdrasوحسب الروايات اليهودية يعد اسدراس     

وهي هيئة متكونة من فقهاء يجتهدون من أجل تطوير ما جاء يف الكتاب املقدس ومقتضيات العرص ويورثونه 

للربيني وهذا حسب اعتقـاداتهم منهـا: "نزلـت التـوراة عـىل مـوىس بسـيناء.. فبلغهـا إىل يشـوع، وحبشـوا إىل 

  .(1)القدماء، والقدماء إىل األنبياء، إىل رجال البيعة الكبرية "

فيه اليهود، فهي دار الصـالة، واإلجتامعـات، والـتعلم. كـام هـي يجتمع وهكذا أصبحت البيعة املركز الذي     

كزا إداريا لتنظيم وتسيري العالقات اإلجتامعية والدينية، وكانت هذه الجلسات داخـل البيعـة تتخللهـا عـدة مر 

  .(2)رصاعات حول الطقوس

و البيعة أو املعبد هو األساس الروحي واملادي للفرد اليهودي، ألن وجوده مـرتبط باملعبـد فبداخلـه تعقـد     

-ظر يف الشكاوى، وتتخذ القرارات والنصوص الترشيعية، إذ يعلـن بيـتعقود الزواج، والطالق، والبيع، وفيه ين

دين أي املحكمة القرارات التي تم املصادقة عليها حول املسائل التي عرضها من قبل إذ يتم النظـر يف القضـايا 

يف فرتة أسبوع فقط. وفيه تجمع الرضائب كالجزية مثال أو رضائب خاصـة بهـم كالرضـيبة الطقسـية  املعروفة

. هذا وقد رفض اليهود مـن األهـايل (3)إلستهالك الخمور واللحوم والتي أدخلها يهود إسبانيا يف املغرب اإلسالمي

اإلمتثال لقانون ربينوتام الذي حرم فيه لجوء اليهود إىل املحـاكم غـري اليهوديـة. إال أنـه بعـد مجيـئ الحاخـام 

 القانون وكل معارض له يفرض عليه قرار الحرمانإىل الجزائر فرض هذا  (4)-راشباس–شمعون بن سامح دوران 

(5).  

وقرار الحرمان أو إعالن اللعنة هو سالح لجأت إليه الجامعة ضد معاريض القرارات التي يتم املصادقة عليها     

  داخل البيعة من قبل املجلس والتي يتم اإلعالن عنها عن طريق التكانوت.

     

   

                                                 
(1) A.Cohen : op.cit, PP 18-20                                                                                                                        
(2) Eisenbeth : Les Juifs en Algérie, P 13                                                                                                        
(3) Haim-Zafrani: Les Juifs du Maroc, PP 132-136                                                                                        
(4) Ibidem, P 59                                                                                                                                               

 :. أنظر-حنش –تدل بالعربية إىل الثعبان Nahash لكلمة  N-H-Sوالحروف الثالثة    Gezerat Nahashالحرمان    قرار  - (5)
Op.cit P 110, Note  Haim-Zafrani: 
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الشخص الذي يفرض عليه هذا النـوع  والفكرية عىلعة الدينية واإلجتامعية ويرتتب عن إعالن اللعنة املقاط   

من العقاب. كام مينع التحدث إليه أو مشاركته يف أي عمل، أو األكل من خبزه والرشب من نببيذه، كام كانـت 

 .   (1)متنع عليه كل خدمات املعبد وحتى دخوله

 النظام الداخيل للبيعة. -3

النصـارى كنيسـة مهيمنة عىل الفرد اليهودي املتدين كهيمنـة  (2)نستنتج مام سبق أن البيعة أو كنيسة اليهود    

  عىل النرصاين بل أكرث من ذلك وهذا ما سنكتشفه من خالل هذا التنظيم.

 - Hakhamim –والحكـامء أو العقـالء  -Hazanim-إن الوظائف املامرسة داخل البيعة يقـوم بهـا الـربيني     

أي الـذين واصـلوا دراسـتهم العليـا، والوظـائف  Yeshivotوكلهم خريجي اليشيفوت  - Dayyanim –وقضاة 

  املنظمة للبيعة هي: 

 -شيخ اليهود -النكيد أو الناجد:   - أ

القـرن الخـامس الهجري/الحـادي عرشـ  غـرب اإلسـالمي يف النصـف األول مـن إستحدث هـذا املنصـب يف امل    

. أمـا قبـل (3)امليالدي، ويجب أن يكون النكيد أكرب األحبار عارفا بالكتب املقدسة، ونزيها وينتخب مدى الحيـاة

هذا التاريخ، كانت الجامعة اليهودية تخضع لسلطة الحرب والديانيم، وكان تعيينهم من قبـل رأس الجـالوت يف 

عنه هو الذي منح هذا اللقب لحاخام اليهود بـالعراق  الـلـهعمر بن الخطاب ريض  العراق، ويذكر أن الخليفة

  . (4)ليتوىل شؤون اليهود يف الرشق والغرب

     

  

  

  

   

                                                 
(1) Eisenbeth: Les Juifs en Algerie, P 12.                                                                                                        

                                                                    . 402، ص1ابن منظرور: لسان العرب، مرص، دار املعارف، د ت، ج  - (2)
قاسم عبده قاسم:اليهود يف مرص من الفتح العريب حتى الغزو العثامين، القاهرة ، دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع،  - (3)

  .43، ص1987
 . 37اليهود يف ظل الحضارة اإلسالمية، القاهرة، ص عطية القويص: -  (4)
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ومن مهام الناجـد السـهر  Nassi(1)   أما الذي كان يتوىل شؤون اليهود يف العهد الروماين فكان يسمى بالنايس  

هو الوسيط بني الجامعـات اليهوديـة والسـلطة اإلسـالمية، ويرشـف عـىل عىل سالمة األشخاص و ممتلكاتهم، و 

جمع الجزية والرضائب، وهو املسؤول عىل تنفيذ أحكام الجامعة وكذلك أحكـام املحكمـة التـي يرتأسـها، كـام 

  .(2)يتمتع الناجد بنفوذ وصالحيات واسعة تجعله فوق قانون الجامعة

  wa’ad haqehillahأو  ma’amad -مجلس الجامعة:   - ب

يعني أعضاء مجلس الجامعة من أعيان اليهود، وللمجلس مهام عديدة كجمع وتسيري أموال األعامل الخريية     

  .(3))، وإدارة املعابد واملؤسسات الدينية1(أنظر الصورة رقم

إليـه عـىل  وللقيام بهذه األعامل كان البد من موظفني أو متطوعني، وكان كل متطوع يؤدي املهـام املسـندة    

أكمل وجه، مثل تسيري املعابد، واملقابر ومساعدة الفقراء، ألن هذه املهام تعد بالنسبة لهم واجب مقدس عىل 

  .(4)كل يهودي

وخضع مجلس الجامعة بعد القرن الثامن الهجري/الرابع عرشـ املـيالدي لقـوانني حاخاميـة قشـتالية وهـذا     

بالنسبة للمدن الكربى واملدن الساحلية، أما يف املنـاطق الداخليـة والصـحراوية فكانـت تخضـع لسـلطة شـيخ 

وكـان فـرض  .رفضها لإلصالحات التي جاء بها حاخامات يهـود إسـبانيا ذلك إىلالجامعة املطلقة، ويرجع سبب 

الترشيعات القشتالية هو من أجل إخضاع اليهود التوشابيم وامليغوراشيم لقوانني موحدة ومحاربة تأثري بعـض 

  عادات املسلمني عىل اليهود التوشابيم.

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
(1) A.Cohen : op.cit, P  27 . 
(2).Eisenbeth: Les Juifs en Algerie, P 12 ;   Haim-Zafrani: Les Juifs du Maroc, P 106.                                   
(3) Haim-Zafrani: op.cit, P 125; Goitein: A Mediterranean Society, P 291.                                                        
(4) Armand Levy: op.cit, PP 40-41.                                                                                                                      
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  صنـدوق جمع األمـوال الخيـريـة :1الصورة رقم 
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وهناك نوعان من التكانوت، تكانوت دامئة ومنها املؤقتة وكل معارض لهذه التكانوت يتعرض لعقوبات شديدة 

  . (1)تذهب إىل قرار اللعنة أو الحرمان

 املحاكم الرابية:  -ج

 -ماعـدا فـرتة الحكـم املوحـدي –  (2)إىل جانب متتع اليهود بنوع من استقالل ذايت يف ظل الحكم اإلسـالمي    

  .(3)كانوا يتمتعون أيضا باستقالل قضايئ لكن فقط للنظر يف أمورهم الخاصة، ويتكون أعضاؤها من األتقياء

وتتشكل املحكمة الربّية من عدة قضاة لكن يف الغالب من ثالثة قضاة فقط ويف بعض الحاالت من خمسـة     

  . (4)فتتشكل أكرث من ذلك - Betdin hagadol -أما املحكمة العليا  - din shel hamesh-Bet –قضاة 

ق، والوفاة، واملـرياث، أي كـل األمـور والقضاة موظفون ينظرون يف األمور الخاصة، كاملواليد، والزواج، والطال     

املتعلقة باألحوال الشخصية، كام تفصل يف الخصومات القامئة بني يهودي ويهودي آخر، كام يسهر القضاة عـىل 

مراقبة التطبيق الصحيح للقوانني الدينيـة والترشـيعية، غـري أنـه يف بعـض األحيـان يفضـل اليهـود اللجـوء إىل 

  .(5)املحاكم اإلسالمية

 ان أو املرتل:الحّز   -د

أو املنشـد الـذي يرتـل  (6)اإلمـام الـذي يصـيل بهـم" وهو الذي يقيم الصـالة أو كـام يسـميه القلقشـندي:"    

، أو قايض القضاة بني الجامعات (7)الصلوات بصوت مسموع، وكان يقوم بوظائف مثل التعليم وحراسة األطفال

 .(8)اليهودية الصغرية

 

 

 

  

   

                                                 
(1) Haim-Zafrani: Les Juifs du Maroc, P 125; Goitein: A Mediterranean Society, P 291.                                  
(2) Epstein : the responsa of R- simon ben Zemah Duran, Londan 1930, P 60 
(3) Vajda : Un recueil de Textes historique Judeo-Marocains, Hesperis, 1951, P 35, note    
(4) Haim-Zafrani :Pedagogie juifs en terre d’Islam, Paris, 1969, P 91                                                               
(5) Eisenbeth : Les Juifs en Algerie et en Tunisie, P 131 

  .474: املصدر السابق، صيالقلقشند -  (6)
(7)  Hirschberg : op.cit, P 229 ; H.Zafranim Les Juifs du Maroc, P 63 
(8) Chouraqui : op.cit, P 62.                                                                                                                                 
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 الربانسيم: -الشامس  - ه

وهو خادم املعبد، موظف يقـوم بحراسـة وتنظيـف املعبـد، وتنفيـذ أحكـام بيـت الـدين، وتلقـني األطفـال     

  .(1)الطقوس الدينية

 :-تفيالة  –الصالة   -4

الصالة لدى اليهود يف تغري مستمر وتشعب النهاية له، ويرجع ذلك إىل عدم تحديد التـوراة وأنبيـاء العهـد      

القديم ملاهية الصالة شكال ومضمونا إال بعد السبي البابيل، ومتثل الصالة لهم اإلنبعات الجديد للدين اليهودي 

  يف الفرتة التي أعقبت تدوين التوراة.

ات للرجال والنساء، لكنها تعد واجبة عىل الذكر ألنها بديل للقربان الذي كان يقدم لإللـه أمـام وتقام الصلو     

الهيكل. وهناك صالة فردية التي يقيمها الفرد عند الحاجة، وصالة جامعية تقام باملعبد وتؤدى باشرتاك عرشـة 

  .(2)-منيان بالعربية – أشخاص عىل األقل وهو النصاب

ومن رشوط الصالة: طهارة املوضع الذي يصلون فيه مـن النجاسـات ويكـون خاليـا مـن الصـور والتامثيـل،     

أو املرأة  يف املاء ثالث مرات وذلك إن ملس اليهودي  وطهارة الجسم وهي نوعان، طهارة كربى، يغطس الرجل 

ض والنفـاس بالنسـبة للمـرأة، وطهـارة أو حرشات، أو خنازير، أو الجنابة، وبعد الحـي  أو اليهودية جثة ميت، 

 -اليجـوز إسـتعامل مـاء البحـر –صغرى وتكون يوميا وتشبه الوضوء يف اإلسالم، فيجب استعامل املاء الطـاهر 

يبدأ بغسل اليدين ثالث مرات قبل إدخالهام يف اإلناء، ثم يغسل كامل الوجه، ثم يتمضمض، ثـم ميسـح وجهـه 

الدعاء حمدا لله الذي أعطاه املـاء طهـورا، ويف الوقـت الحـارض يكتفـون مبنديل، ثم يتبع الغسل بسلسلة من 

 .(3)بغسل اليدين فقط

   

                                                 
                                                                              : ؛ وانظر453، ص2برنشفيك: املرجع السابق، ج - (1)

Chouraqui : op.cit, P 62 
؛ املسريي: املرجع السابق، 61، ص1994غازي السعدي: األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، عامن، دار الجيل للنرش،  – (2)
 .63ص
  .47-42، ص2004عبد الرزاق املوحي: العبادات يف الديانة اليهودية، دمشق،  -  (3)
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والتوجـه إىل القبلـة. وقبلـة  -كوانـه –ومن رشوط الصالة أيضـا أن ينـوي اليهـودي الصـالة يف قلبـه 

هـذا املوضـع اليهودي بيت املقدس، ويذكر موىس بن ميمون أن يف اختيارهم للقبلة جهة الغرب عنـدهم، ألن 

  .(1)يف األرض هو غاية الرشيعة

، والصـلوات (3)والتفلـني )2(أنظر الصـورة رقـم  (2)ومن التعديالت التي أدخلت عىل الصالة هو استخدام الشال    

  اليومية هي:

 : وتقام عند الفجر حتى ثلث النهار، يجتمع الرجال حوايل ساعة.-السحر –صالة سحاريت  -

حتى قبيل الغروب، يحرضها عدد قليل بسبب مشـاغلهم، ويجتمـع التجـار : من الزوال صالة الظهر -

 يف محل واحد منهم لقراءة بعض من املشنا، وبعض من التوراة وتسمى صالة املنحة.

 : تجتمع الجامعة بكاملها ما عدا النساء، وتسمى صالة عربيد.صالة املغرب -

البا ما تجمع هذه الصـلوات لصـالتها : وهي صالة الثبّات تدوم حوايل نصف ساعة، وغصالة العشاء -

 .(4)يف آخر النهار يف املعبد

  وتتكون الصالة من:

أي شهادة التوحيد اليهودية وتعني اسمع، تقرأ يف صالة الصباح واملساء، وهي تسعة عرش دعـاء كانـت يف  عالشامّ  -

وتعني الوقـوف ألنهـا تـتىل  بالعربية، ومن هنا كانت التسمية -العميداه -أو -شمونة عرسية –األصل مثانية عرش 

  وقوفا.

، كـام (5): من أشهر التسابيح وهو الجزء الختامي يف الصـالة اليهوديـةدعاء القاديش - 

  تقوم العبادة اليهودية عـىل قـراءة أسـفار مـوىس الخمسـة بـداخل البيعـة عـىل أن

  

                                                 
  .661-660موىس بن ميمون: داللة الحائرين: تحقيق حسن آتاي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د ت، ص -  (1)
يف كل زاوية من زواياه حلية، يوضع عىل الكتفني أثناء الصالة، وهو أبيض مستطيل الشكل،  -الطاليت بالعربية-الشال - (2)

ومثانية أهداب، أربعة بيض، وتعرف بالعربية صيصبت وهي رمز لطلوع الفجر، واألخرى زرقاء متفاوتة يف زرقتها، والشال نوعان: 
بد صغري ويرتدى يف الصالة الفردية، وكبري يف الصالة الجامعية، وعادة ما يكفن امليت بالشال الكبري بعد نزع األهداب منه: ع

  64؛ غازي السعدي: املرجع السابق، ص49الرزاق املوحي: املرجع السابق، ص
التفلني: وهو عبارة عن قطعتني من رق، مكتوب يف كل منها بعض أسفار التوراة داخل علبتني صغريتني من جلد، توضع  - (3)

د سبع لفات، ثم عىل اليد، وتثبت الثانية فوق الذراع األيرس مقابل القلب ويثبت بسري من جلد يلف عىل الذراع، ثم عىل الساع
بسرّي بعصابة فوق أعىل الجبهة يف الوسط مقابل املخ، ثم يعود ويتم لف السري األول ثالث لفات عىل األصبع الوسطى أو 

  .47-46؛ غازي السعدي: املرجع نفسه، ص183-182اإلبهام. حسن ظاظا: املرجع السابق، ص
؛ وانظر: غازي 75، ص1973املغرب العريب، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، محمد حبيب بن خوجة: يهود  -  (4)

 66-62، ص2؛ املسريي: املرجع السابق، مج69السعدي: املرجع نفسه، ص
(5) Chouraqui : op.cit, P 58 
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واالثنني، والخميس عند صالة الصـبح، تختم قراءة هذه األسفار خالل السنة. وتقرأ سبع فقرات منه يف كل أيام السبت،  

)، وهذا الصندوق مقـدس 4و 3صورتان رقم املحفوظة  يف صندوق خشبي (أنظر ال (1)ويقوم الريّب بإخراج لفائف التوراة

أيضا، ومييش بها بني املؤمنني بخطوات بطيئة، ويتسارع املصلون لتقبيل أطراف القامش التي تلف فيهـا لفـائف التـوراة، 

ول الّريب أعىل املصطبة يكون متبوعا بواحد من املصلني، فيخرج لفائف التوراة ويبسطها فـوق املنضـدة، تـم ثم عند وص

تتىل الفقرات السبع املقررة، وعند نهاية كل فقرة يأيت مصيل آخر ليعوض األول حتى ينتهي من قراءة الفقـرات السـبع، 

ان عند نهاية القراءة. ثم يقوم الريب بلـف لفـائف التـوراة مـن ويتم تكرار قراءة الفقرة األخرية عدة مرات ثم تقدم قرب

 .(2)جديد ويضعها بداخل الصندوق الخشبي

وال توجد اإلشارة يف الكتب التي تم اإلطالع عليها يف طريقة جلوس اليهود داخل البيعة يف املغرب اإلسـالمي 

النهضة أن اليهود يجلسـون يف املعبـد وفـق انـتامئهم خالل العصور الوسطى، غري أن املعمول به يف بيع أوربا بعد عرص 

، (3)الطبقي، فيجلس الحاخامات وأصحاب املكانة العالية يف املقدمـة، ويجلـس وراءهـم أثريـاء التجـار ثـم بـاقي اليهـود

 طوكانت تقاس مبقدار القرب أو البعد عن الحائط الرشقي يف املعبد، فكان أعىل الناس يجلسون بالقرب منـه أمـا الحـائ

 .(4)فكان يجلس إىل جواره الفقراء الغريب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                  
 

أن تلف اللفائف  لقد أحيطت لفائف التوراة بكثري من التقديس، وقد عرب هذا عن نفسه يف زينات لفائف التوراة إذ ال بد -  (1)
برباط خاص ذهبي أو فيض يسمى تاد التوراة كام يستخدم قضيب مصنوع من معدن مثني عىل شكل يد لإلشارة لألسطر أثناء 

  .70و خشبي مثني للغاية، غازي السعدي: املرجع السابق، صالقراءة وتوضع اللفائف يف صندوق معدين أ 
(2) Benech : op.cit, PP 115-116                                                                                                                             

  .77، ص1987حسن ظاظا: أبحاث يف الفكر اليهودي، سوريا، دار العلم،  -  (3)
  .56-55املسريي: املرجع السابق، ص -  (4)

 شــال الصـالة:2الصورة رقم
 - اسطنبول –متحف اليهود 
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  لفـائـف التــوراة: 3الصورة رقم 

 -اسطنبول –متحف اليهود 
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 :-تسوم بالعربية –الصوم   -5

  

  

  

  لإلشارة إىل األسطر أثناء قراءة التوراة:  قضبان  4الصورة رقم 

 -اسطنبول  –متحف اليهود 
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  :-تسوم بالعربية –الصوم  -5

لقد إبتدع فقهاء اليهود أياما للصوم زيادة إىل األيـام الخمسـة التـي يصـومها اليهـود و الـواردة يف الكتـاب     

املقدس حتى تكون ذكرى ملا عانوه من عذاب، والصوم الوحيد الذي ورد يف أسفار موىس الخمسـة هـو يـوم 

  .(1)الغفران

مثانيـة وعرشـين يومـا، كـام وردت  تشمل عىلقامئة  ويف الفصل األخري من الحوايش "مّجالت تعنيت" توجد    

  .(2)هذه القامئة يف "هاالخوت جدولوت"، ويف سدور الّريب عمرام

ويرى إبن كثري يف تفسريه:" أن صيامهم من العتمة إىل العتمة، وإذا ما صىل أحدهم، ونام، صام عن الطعـام     

  .(3)والرشاب والنساء

  وأيام الصوم عند اليهود هي:

 .(4)ل من نيسان(أفريل) ذكرى موت ناداب وأبيهو، ابني هاروناألو  -

 السادس والعرشين من نيسان: ذكرى وفاة يشوع بن نون. -

 العارش من أيار(ماي): ذكرى موت هايل و ولديه واستيالء الفلستيني عىل تابوت العهد. -

 الثامن والعرشون من آيار: ذكرى وفاة النبي صموئيل. -

جوان) ذكرى اليوم الذي فرض فيه يربعام بن نباط عـىل اإلرسائليـني -سيوان (آخر مايالثالث والعرشون من  -

 أمره بالتوقف عن إحضار القرابني واألضاحي وابكار نتائجهم إىل أورشليم.

 الخامس والعرشون من سيوان: ذكرى إحراق الّريب حننيا بن تراديون. -

 األول من آب (أوت): ذكرى وفاة الكاهن الكبري هارون. -

 الثامن عرش من آب: عندما أطفأ آحاز النور الغريب. -

 السابع عن أيول (سبتمرب): عندما قىض وباء الطاعون عىل الجواسيس الذين عادوا بتقاريرهم عن كنعان. -

                                                 
  .33، ص1993؛ موسوعة الكتاب املقدس، لبنان، دار منهل الحياة، 656موىس بن ميمون: املصدر السابق، ص -(1)

(2) Jewish encyclopedia : vol 4, P 250 
  .276، ص1تفسري ابن كثري، جابن كثري:  -(3)

(4) Ibidem, vol 5, P 345 
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الخامس من ترشي (أكتوبر): ذكـرى وفـاة عرشـين مـن بنـي إرسائيـل وذكـر وضـع "عقيبـا" يف السـجن  -

 وإعدامه.

: عندما فقد امللك صدقيا برصه عىل أيدي نبوخذنرصـ بعـد أن ذبـح هـذا السادس من حشوان (نوفمرب) -

 األخري أوالده أمامه.

 السابع من كيسلو (ديسمرب): عندما أحرق يهوديا قسيم الوثيقة التي كتبها باروخ وأمالها عليه أرميا. -

 إرسائيل.السادس عرش من ترشي (أكتوبر): عندما قيض مبوت الذين عبدوا العجل الذهبي من بني  -

 الثامن من طيبة (جانفي): ذكرى ترجمة التوراة إىل اللغة اليونانية يف عهد بطليموس. -

 التاسع من طيبت: ذكر موت عزرا. -

 الثامن من شباط (فرباير): ذكرى وفات األتقياء يف زمن يشوع. -

 الثالث والعرشون من شباط: ذكرى احتشاد بني إرسائيل للحرب ضد سبط بنيامني. -

آذار (أفريل): ذكرى املشاحنة التي نشبت بني بيت هليـل وبيـت شـامي، وقتـل فيهـا ثالثـة السابع من  -

 آالف من األنفس.

 السابع من آذار الثاين: ال يوجد تفسري يوضح سبب الصوم يف هذا اليوم. -

الرابع والعرشون من آذار الثاين: ذكرى لليوم الذي نقش فيه الهلينيـون اسـام ملعبـود وثنـي عـىل حجـر  -

 كان منقوشا عليه قبال اسم الرب. متيم،

  .(1)وبذلك يصوم اليهود مثانية وعرشين يوما ويكون الصيام من الرشوق إىل الغروب  

    

 

 

 

 

   

                                                 
؛ 55-53م، ص1988هـ/1408، 1محمد الهواري: الصوم يف اليهودية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار هاين للطباعة والنرش، ط -(1)

  .121-120، ص1980؛ عىل الخطيب: الصيام من البداية إىل النهاية، بريوت، 77-76عبد الرزاق موحي: املرجع السابق، ص
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، ويحرص عليه املتدينون، ورغم اخـتالف اآلراء (1)ويوجد أيضا صوم تطوعي ليومي اإلثنني والخميس

موىس عليه السالم قد ذهب يوم الخميس إىل الجبل أين  حول تأصيل هذا الصوم، إال أن األغلبية ترجعه إىل أن

نزل عليه الوحي، ثم عاد من الجبل يوم االثنني، كام أرجعه البعض إىل ذكرى تدمري املعبد وإحراق التوراة. كام 

هناك أيام صوم خاصة عرفها اليهود يف العصور الوسطى كصوم العروس والعريس يف يـوم زفـافهام إلشـعارهام 

زواج، أو إذا سقطت إحدى لفائف التوراة، ويصوم القضـاة يف اليـوم الـذي يحكمـون فيـه باإلعـدام، بقداسة ال

  .(2)وصوم ذكرى وفاة أحد الوالدين و وفاة األستاذ

 الختان: -6

، باعتبـاره األمـر الـذي (3)يعترب الختان من أهم الشعائر الدينية عند اليهود وينسبونه إىل إبراهيم عليه السالم    

  .(4)من الرب، وجعلت منه التوراة عالمة عهد بني يهوه وشعبه إرسائيلتلقاه 

بعـدك يف أجيـالهم،  ونسـلك مـنإلبراهيم: وما أنت فتحفظ عهدي أنـت  الـلـهفجاء يف العهد القديم:"وقال      

هذا هو عهدي الذي تحفظ له بيني وبينكم وبني نسلك من بعدك تخـنت مـنكم كـل ذكـر، فتختّنـون يف لحـم 

م فيكون عالمة بيني وبينكم إبن مثانية أيام يخنت منكم كل ذكر يف أجيالكم... وأما الذكر األغلـف الـذي غرلتك

، وحث العهـد القـديم عـىل ختـان (5)ال يخنت يف لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي"

  .(6)اإلناث ن عىلالختاالذكور ومل يرش إىل ختان اإلناث كام أن الترشيع اليهودي ال يفرض 

     

   

                                                 
 .78محمد حبيب بن خوجة: يهود املغرب العريب، ص -(1)

(2) Jewish encyclopedia, vol 4, P 251 
  .11-17سفر التكوين:  -(3)
  11: 17سفر التكوين:  -(4)
  14-9: 17سفر التكوين:  -(5)
؛ السيد 40م، ص1987هـ/1407، 1شمس، طهواري: الختان يف اليهودية، واملسيحية واإلسالم، القاهرة، جامعة عني المحمد  -  (6)

  .37عاشور:    الختان يف الرشائع الساموية و الوضعية، القاهرة، د ت، ص
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وال يؤجل موعد ختان الطفل عن اليوم الثامن لوالدته حتى وإن كان يوم السبت ألن الختان ال يفسد قداسة    

السبت، وإذا تويف املولود قبل اليوم الثـامن مـن والدتـه يخـنت قبـل دفنـه، ويطلـق عليـه يف هـذا اليـوم اسـم 

  .(2)، وعارض القراؤون ذلك(1)إبراهيم

يف العربيـة معناهـا الخطيـب أو البليـغ،  -السـندك–يكون الختان داخل املعبد ويوضع الطفل عىل ركبتي و    

ويرتك الكريس خاليا، وهو كريس الختان أو كـريس اليـاهو. ألن يف معتقـد اليهـود أن النبـي وايليـا يـأيت لحاميـة 

إالهنـا التـي أوصـيتنا  الـلـهالختان:"مبارك بان بقطع الغلفة وتقرأ بركة وبعد أن يقوم الختّ  .الطفل عند الختان

والذي يبـدأ "طـوىب لكـل مـن يتقـي الـرب  128، ثم املزمور16بفريضة الختان" وتقرأ فقرات من سفر حزقيال 

. ثم توضع الغلفة عىل رمال أو رماد كعالمة عىل العهد بني الـرب وإرسائيـل ثـم يسـمى (3)ويسلك   يف طريقه"

يف الطقـوس إىل األم حتـى ترشـب منـه، ثـم يتواصـل االحتفـال  الـذي اسـتخدم الطفل، ويرسـل كـأس النبيـذ 

  .(4)بالبيت

 :-الشوحيط بالعربية –الذابح  -7

الذابح هو الشخص الذي يقوم بذبح القرابني حسب الطقوس الدينية. ويجب أن يكون الـذابح بالغـا عـاقال     

  .(5)راشدا قوي النفس، متهذبا برشيعة سيدنا موىس مالزما الصلوات قليل الحلف والهزل

عنـد اليهـود يف  ، وأن اليذبح(6)ومن رشوط املذبوح من الحيوان يجب أن يكون مظلفا مفشوخ الظلف يجرت    

اليوم الواحد األم و ولدها وإن عرف له أب كان كذلك، ويكون عمر املذبوح أكرث من سبعة أيـام، ويكـون غـري 

 مشكوك فيه وال حامال وال مريضا وال جريحا، وال مفرتسا وال مام يخىش قرب فوات روحه.

 

  

        

   

                                                 
  .56-53محمد الهواري: املرجع السابق، ص -  (1)

(2) Chouraqui : op.cit, P 62 
 .25السيد عاشور: املرجع السابق، ص -  (3)

(4) Hirschberg : op.cit, P 172 
  .3، ص1930ارسائيل املغريب: الذبيحة عند اليهود، نرشها إبراهيم شبتاي منجويب، مرص،  -  (5)
  .64غازي السعدي: املرجع السابق، ص -  (6)
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بها، ويجب عىل الذابح أن  (1)ومن رشوط اآللة التي يذبح بها فيجب أن تكون حديدا حتى يكون الذبح مأمونا 

يجرها عىل العنق تحت الخـزرة الكبـرية سـائرا وجائيـا، يحـدها مـن غـري نخـز وال نخـس ألن بـذلك يـزداد أمل 

 العنق هـو املـريء وهـو للغـذاء، الحيوان. ويف موضع الذبح هو العنق من قدام و وراء، والذي يجب قطعه يف

والحلقوم هو للتنفس والوريدان وهام معدن الدم فبقطعهم يكون الذبح صحيحا، ويجب أن يحرتز الـذابح يف 

وقت جره بالسكني حتى ال يكرس عظام أو يستغرق إىل النخـاع يف قطعـه ويّسـمي عـىل كـل خطـوات الـذبح، 

  .(2)ة أم صغريةويجب أن يكون الضابط للبهيمة غري الذابح كبري 

ومفسدات الذبح خمسة: اإلبطاء، القد والكبس من املوضع، التغلصم، والتقليم، اإلخفاء والخلع، وأما الذي ال     

يجوز أكله فهو الدم والشحم وعرق النساء، ثم بعد ذلك يبل اللحم وميلح ويرتك إىل أن يرشب ملحـه ويغسـل 

  .(3)ال أقل من ثالث دفعات قبل أن يستهلك

  .(4)طابق رشوط الذبح مع املسلمني أجاز الفقهاء املسلمون أكل ذبيحة اليهودولت

 :-بالعربية Shabbatشبات  –قداسة السبت  -8

قـد خلـق السـموات واألرض يف سـتة أيـام، ثـم  الـلــهشبات معناها السابع، ألن حسب املعتقد اليهـودي أن     

القيام بأي عمل يـوم السـبت ألن هـذا اليـوم كعهـد دائـم بـني اإللـه  الـلـهاسرتاح يف اليوم السابع، لذلك حرم 

  .(5)وجامعة إرسائيل ولهذا فإن عقوبة خرق شعائر السبت اإلعدام رجام

. و ورد اليـوم (6)ويبدأ االحتفال بيوم السبت من غروب الشمس يـوم الجمعـة إىل غـروب الشـمس يـوم السـبت    

قصة خلق العامل ألن حسب اعتقاد اليهود كان يوم بدء الخلق هو يوم األحد، السابع يف الكتاب املقدس عندما تناول 

وارتباط يوم السبت كيوم خاص للعبادة مل يظهر إال بعد خروج بني إرسائيل من مرصـ. وحسـب املصـادر اليهوديـة 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

   

   

                                                 
  .79، ص2007، 1العود: أحكام الذبائح يف اإلسالم وعند أهل الكتاب واألوروبيني، لبنان، دار ابن حزم، طعيل صالح  -  (1)
  .10-6املصدر السابق، صارسائيل املغريب:  -  (2)
  .13ارسائيل املغريب: املصدر نفسه، ص -  (3)
  .29، ص2الونرشييس: املصدر السابق، ج -  (4)
  .50، ص2املسريي: املرجع السابق، مج -  (5)
  .132، ص1970محمد بحر: اليهود يف األندلس، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب،  -  (6)
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، وبعد ذلك أصـبح يـوم السـبت (1)موىس عليه السالم أمر بحفظ السبت كيوم عطلة فقط قبل استالم الرشيعة

من األيام املقدسة التي حرم العمل فيها:"أذكر يوم السبت لتقّدسه ستة أيام تعمل وتضـع جميـع عملـك وأمـا 

و إبنتك وعبدك وآمتـك وبهيمتـك ونزيلـك  وإبنك اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، وال تضع عمال ما أنت 

رب السامء واألرض والبحر، وكل ما فيهـا، واسـرتاح يف اليـوم السـابع الذي داخل أبوابك ألن يف ستة أيام صنع ال

  .(2)لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه

وتؤكد األحكام الترشيعية و األوامر املتعلقة بالحفاظ عىل قداسة هذا اليـوم وعـدم انتهـاك حرمتـه، وعـىل     

ال  بهذا اليـوم بإشـعال الشـموع، وتنظيـف رضورة الكف عن القيام بأي عمل، وعدم إيقاد النار. ويبدأ االحتف

املصابيح، ويذهب اليهودي إىل املعبد وهو حامل شمعة وهم يقرؤون مزامري داود ونشيد األناشيد تحت ضوء 

، كام تعد مائدة خاصة لهذا اليوم، إذ تعد خبزتني لكل وجبـة مـن الوجبـات الـثالث ويعـرف بخبـز (3)الشموع

و تجلس األرسة حـول مائـدة  .(4)عة املكتوبة والخبزة الثانية الرشيعة الشفويةالسبت متثل الخبزة األوىل الرشي

الطعام، ويبارك الخبز والخمر قبل بداية األكل، ثم يقرأ يشء من التوراة والدعاء ثم يرشـب كـأس الخمـر، كـام 

  .(5)يبارك األب أبنائه بركة خاصة

غري أنه يف بالد املغرب اإلسالمي حدثت يف بعض املناطق تجاوزات لهذه الرشيعة، فأصدرت فتاوى تبيح مثال 

التي  خروج اليهودي يوم السبت مع قافلة املسلمني، إذ كانت يف بالد املغرب ثقافة دينية مميزة تدل عنها هذه العبارة 

. حيث بالغ اليهود استعامل هذا املنهـاج، (6)وهي:"املنهاج يغلب الدين"كانت رائجة يف بالد املغرب يف العصور الوسطى 

فسمح املرشعون لليهود يف قسنطينة بأن  تحلب أبقارهم يوم السبت من طرف مسلم، ويف مدينة بجاية سمح ليهـودي 

  .(7)أن يطلب من مسلم أن يشرتي له خبزا ساخنا يوم السبت

   

                                                 
  .30-26، ص1940، 1يوم الرب، القاهرة، ط قاموس صموئيل الشامس: -  (1)
  .11-8:  20سفر الخروج:   -  (2)
  .117-108م، ص1988هـ/1408، 1محمد الهواري: السبت والجمعة يف اليهودية واإلسالم، القاهرة، جامعة عني شمس، ط  -  (3)
  .132؛ محمد بحر: املرجع السابق، ص136-134محمد الهواري: املرجع نفسه، ص -  (4)
  .132محمد الهواري: املرجع نفسه، ص -  (5)

(6) M.Eisenbeth : Les Juifs du Maroc, P 18 .                                                                                                       
(7) R.Ayoun et B-Cohen :op.cit, P 97. 
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ترشيع اليهودي مختلفة ومتنوعة منها ما وضـع قـدميا قـدم ظهـور الديانـة ويتبني مام ذكرنا أن مصادر ال       

، واعتمـد اليهـود يف تنظـيم -م15هـ/9م إىل غاية القرن5القرن-الوسطىاليهودية، ومنها ما وضع طيلة العصور 

ارة عـن حياتهم يف املرحلة األوىل عىل مصدرين: التوراة و التلمود. و التلمود مقدس قداسة التوراة رغم أنه عب

تفاسري التوراة يف بابل والقدس والتي جمعوا فيه تعاليمهم و تراثهم، وهو من وضع األحبار، كام هو عبارة عن 

تـدوين ملراحـل التــاريخ اليهـودي بـدون احــرتام التسلسـل الزمنـي، كــام هـو مـزيج مــن الروايـات واألســاطري 

بيـة لليهـود عـرب العصـور. كـام ظهـرت كتـب والخرافات. ومن خالله ميكن التعرف عىل الحيـاة الفكريـة واألد

أو املدراش التي اسـتمرت يف التطـور مـن القـرن الخـامس املـيالدي إىل القـرن الثـاين عرشـ للمـيالد.   التفسري 

والتفاسري مل تكتف بإعطاء املعنى اللغوي للتوراة والتلمود وإمنا بيان مبهامت التلمود مـن النصـوص، هـذا مـا 

ني والربـانيني، حيـث يظهـر يف ترشـيعاتهم ئار حياة الدينية، إذ ظهرت فرق دينية كالقكان له انعكاسات عىل ال

تأثرهم باإلسالم، وينحرص هذا التأثر مثال يف مجال الطهارة، والوضوء وكيفية أداء الصالة إذ ليس لهذه الرشوط 

  مرجع تورايت محدد وإمنا هي اجتهادات.

عرش امليالدي، عـرف يهـود املغـرب اإلسـالمي مصـادر ومع نهاية القرن الرابع عرش والقرن الخامس 

ترشيعية أخرى جاء بها امليغوراشيم وهي: الرسبونسة أي أجوبة لرسائل سيارة واملعتمدة عىل تفاسـري األحبـار، 

والتي مل تجيء يف التوراة والتلمود، والتكانوت. ذلك ما كان يرجع فيه إىل مصادر املعرفة املتوفرة لديهم يومئذ 

ظاهر أن هذين الترشيعني الرسبونسة والتكـانوت ال يـوحي إعتبـارهام مـن التفسـري املـأثور فقـط، ألن ومن ال

مرجعهام هو معرفة وفهم األوضاع العامة مام كان محل خالف بينهم وبني التوشـابيم املتعصـبني ملـا جـاء بـه 

  التوراة والتلمود.

يف فاس كانت أوسع دائـرة وعرفـت رواجـا يف املـدن  غري أن تكانوت الجزائر و تكانوت قشتالة املعمول بها    

الكربى والساحلية بسبب ما امتازت به من بعـد النظـر، ومـن هنـا جـاء االرتبـاط الظـاهر بـني التفسـري وبـني 

  األوضاع. 

كام يتبني لنا من خالل دراستنا أن اليهود مل يأخذوا مبا جاء به موىس عليـه السـالم يف     

 حيــاتهم الدينيــة مــن صــوم وصــالة وأعيــاد، وجعلــوا أركــان ديــانتهم مرتبطــة ومقيــدة
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 بالبيعة، ويظهر ذلك من خالل طقوس الختان، والصالة، وطقوس يوم السبت. واألمر اآلخر الذي يتبـني لنـا أن 

العامل السيايس  مل يكن العامل الوحيد يف انقسام وتوزيع اليهود ببالد املغرب اإلسالمي مع نهاية القرن الثامن 

الهجري/الرابع عرش امليالدي، وإمنا هناك العامل الديني، والذي حدث عن طريق إدخال تغريات وتعـديالت يف 

امليغوراشيم، وهذا ما سنحاول توضيحه يف الفصـل  الترشيعات الخاصة بتنظيم الحياة االجتامعية والتي وضعها

  القادم املتضمن الحياة االجتامعية لليهود يف املغرب اإلسالمي.    

  الحياة اإلجتامعية عند اليهود يف بالد املغرب اإلسالمي

لقد إجتهد املرشعون عرب العصور يف سن قوانني تنظم العالقة بني أفراد األرسة مـن جهـة، وبـني األرس 

جهة ثانية حفاظا عىل روابط األرسة و متاسكها، وتحديد وضامن حق كل عضو فيها، وطبعا خضـعت هـذه  من

القوانني والترشيعات مبا يتامىش ورشيعة كـل مجتمـع، وكـذا عاداتـه وتقاليـده. لهـذا سيخضـع يهـود املغـرب 

 يخـص تنظـيم حيـاتهم اإلسالمي ابتـداء مـن القـرن الثـامن الهجري/الرابـع عرشـ املـيالدي إىل ترشـيعني فـيام

اإلجتامعية : اليهود من األهايل أو التوشابيم الذين بقـوا متمسـكني مبـا جـاءت بـه نصـوص التـوراة والتلمـود، 

واليهود املهاجرون أو امليغوراشيم الذين سـنوا بعـد إسـتقرارهم بـبالد املغـرب اإلسـالمي ترشـيعا خاصـا بهـم، 

  بفاس. ويظهر ذلك يف تكانوت الجزائر وتكانوت قشتالة

  تنظيـم األســرة: -أوال

إن تنظيم الحياة اإلجتامعية بعاداتها وتقاليدها، وشعائرها وطقوسـها وأعيادهـا، كـل هـذه األمـور مسـتمدة     

وقامئة عىل نشاط األرسة منذ العهود األوىل لخلق البرشـية، وتتـوارث األرسة هـذه التقاليـد، لهـذا تعتـرب األرسة 

  ودية نظامها املميز، وسنحاول توضيحه فيام ييل:النواة األوىل لتنظيم الحياة اإلجتامعية وكان لألرسة اليه

 الزواج ورشوطه: -1

الزواج هو االرتباط الفعيل بني رجل وامرأة، ويرتتب عليـه نتـائج قانونيـة تـنظم     

ـعي يف املجتمـع،   حياة الطرفني االجتامعية، وعن طريقه يأخذ املولود وضـعه الرش
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، إذ جاء يف الكتـاب املقـدس:"امرأتك مثـل كرمـة (1)واجبا دينيا والرشيعة اليهودية قد أكدت عىل الزواج وجعلته

. كام قدس (1)، "أمثروا وأكرثوا و املؤا األرض"(2)مثمرة يف جوانب بيتك، وبنوك مثل غرس الزيتون حول مائدتك"

  .(2)التلمود الزواج واستخدم مصطلح قدوشني للتعبري عن العالقة الزوجية كعالقة مقدسة

  .(3)ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر يف السامء من قبل ميالد الشخص بأربعني يوما    

أما بالنسبة لسن الزواج فهناك اختالف بـني الفـرق اليهوديـة، فالربـانيون يـرون أن الفتـاة ال تتـزوج إال بعـد     

  .(4)بلوغها الثانية عرش والنصف، وبالنسبة للذكر ثالثة عرش عاما

  ع اليهودي خطوات عقد الزواج وهي:و وضع الترشي

ـــة -أ ـــرحلتني: الخطب ـــىل م ـــتم ع ـــة  األوىل: وت ـــرف بالعربي ـــزواج وتع ـــىل ال ـــديئ ع ـــاق املب ـــل يف اإلتف تتمث

ـوع الـزواج، وهـي Shiddukin(5)بالشيدوخني ، ويف فرتة العصور الوسطى ظهرت وظيفة الوسيط لتحقيـق مرش

  ا الوسيط أجرة ثابتة تدفع مناصفة بني العائلتني.وظيفة معرتف بها من قبل علامء الرشيعة، وكانت لهذ

أو الخطوة الثانية، فهي اإلعالن عن الخطبة وتعرف بالعامية مالك أو الرسـيم، وبالعربيـة  املرحلة الثانيةأما     

، وهي مرحلة مهمة من مراحل الزواج، فالرابطة بـني الخطيبـني تحتـاج يف فسـخها إىل Erussim (6)اإليروسيم 

إذا تويف الخاطب كان عىل خطيبته أن تعتد عـدة املتـويف وهـي ثالثـة أشـهر، أمـا عـن مـدة الخطبـة، طالق، و 

 ، أمـا الخطبـة عنـد القـرائني الـذين يتمسـكون بتعـاليم(7)فحددت سنة للبكر، وثالثـني يومـا بالنسـبة لألرملـة

  

   

                                                 
دراسة مقارنة مع حضارات الرشق األدىن القديم،  –لرشيعة اليهودية حقوقها و واجباتها سوزان السعيد يوسف: املرأة يف ا -(1)

  .77، ص2005، 1عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتامعية ـ ج
  .3:  218املزمور:  -(2)
  .28:  1سفر التكوين:  -(1)
  .89سوزان السعيد يوسف: املرجع السابق، ص -(2)

(3) A.Cohen : Le Talmud, PP 214-218 
  .181، ص1979عبد الرزاق قنديل: رش ومنهجه يف التفسري، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة األزهر،  -(4)
 ؛ وانظر:                  243ثروت أنيس السيوطي: نظام األرسة بني اإلقتصاد والدين، القاهرة، دار الكتاب العريب، د ت، ص -(5)

Haim Zafrani  Pedagogie Juifs, P 36                                                                                                            
(6) Ibid : Les Juifs du Maroc, P 87                                                                                                                      

  .12، ص1997هـ/1417، 1صابر أحمد طه: نظام األرسة يف اليهودية والنرصانية واإلسالم، دار العلم، ط -(7)

http://al-maktabeh.com
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العهد القديم فجعلوها كالزواج تقريبا إال أنه ال يحل املعارشة الزوجية يف هذه الخطوة وال يتم ذلـك إال بعـد  

  .)1(إجراء طقوس الزواج

 .: وهو املبلغ الذي يقدمه الخطيب لوالد خطيبته عنـد عقـد الخطبـة وهـو رشط إلنعقـاد العقـدالصداق -ب

بانيون أن الصداق مقدم ال مؤخر، أمـا القـراؤون فهـو عنـدهم وينقسم الصداق إىل مقدم ومؤخر، ويعتقد الر 

مقدم و مؤخر، ومقدم الصداق هو ما يدفع عند الخطبة، أما املؤخر فينص عليه يف العقد وال يدفع إال يف حالة 

فسخ الزواج بالطالق أو موت الزوج. وهنا يظهر التأثري اإلسالمي واضحا يف عقـود الـزواج اليهوديـة مـن خـالل 

  .)2(م عملية الدفع إىل جزئنيتقسي

ويف العصور الوسطى ونظرا لسوء أحوال اليهود اإلقتصادية كانـت إتجاهـات الحاخامـات إىل تقليـل قيمـة      

مقدم الصداق. فكان موىس بن ميمون وإسحاق الفايس يعتقـدان أنـه مل يـنص يف التـوراة رصاحـة عـىل نسـبة 

، وإذا رغب الزوج أن يضيف )3(ز اإلنتفاع به وليس مام يحرممعينة للصداق، ويجب أن يكون الصداق مام يجو 

  .)4(إىل مبلغ الصداق فليضف ويسمي ما يضيفه مبلغ الكتوباه اإلضايف

إن كانت بكرا حالة زواجها ومئة زوز إن  )5(وحددت املشنا مقدار الصداق للبكر مائتي دينار أو مائتي زوز     

  .)6(أن يضيف عىل هذا املبلغ، ولكن ليس من حقه أن ينقص منهتزوجها أرملة أو مطلقة، ومن حق الزوج 

م بعرشين 1497ويف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش امليالدي، تم تحديد قيمة الصداق يف تكانوت عام     

  .)7(أوقية فضية كحد أدىن، إضافة إىل مائتي زوز بالنسبة للبكر ومائة زوز بالنسبة لألرملة أو املطلقة

   

                                                 
  .31، هامش13صابر أحمد طه: املرجع نفسه، ص -(1)
  .122، 119، 117، ص3الونرشييس: املصدر السابق، ج -(2)
  .74مراد فرج: املرجع السابق، ص -(3)
  .116- 115، ص1995ليىل أبو املجد: عقود الزواج، القاهرة،  -(4)
كانت متداولة لدى اليهود يف العصور األوىل لتحرير املشنا:  -غرام من الفضة3.5حوايل -زوز هي عملة نقدية من الفضة -(5)

                                                                                            Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc , P 94أنظر: 
                        

  .319ليىل أبو املجد: املرجع نفسه، ص -(6)
(7) Haim Zafrani :Mille ans de vie Juive au Maroc , Paris , Maisonneve et Larose , 1983, PP 78-88                 
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: وهو ما يقدمه والد الفتاة من مال أو متاع إلبنته عند زواجها، ومل تكن موجودة يف العصور القدمية الندونيا -ج

  .)1(لكنها أصبحت ثابتة بعد السبي البابيل، فكانت تثبت قيمة الندونيا يف عقد الزواج

اء واجب يتم فيه تقـديم ويقصد به تسمية املرأة عىل الرجل وتخصيصها له، وهو إجر  :-كدوشيم –التقديس  -د

الصداق لوالد الزوجة أو لوكيلها بحضور شاهدين بالنسبة للربـانيني وعرشـة رجـال عـىل األقـل عنـد القـرائني، 

وهدية الكدوشيم التي يقدمها الخطيـب لخطيبتـه ال تسـرتجع يف حالـة فسـخ الخطوبـة، أمـا الهـدايا األخـرى 

  .)2(املقدمة فتسرتجع

هو إجراء هام يف الرشيعة اليهودية، وهو العقـد الـذي يكتبـه الـزوج لزوجتـه عنـد  :-كتوباه –كتابة العقد  -ـه

الزفاف أو عند عقد الزواج. وتتضمن الكتوباه تفاصيل الواجبات الزوجية، سواء واجبات الزوج أو الزوجـة كـل 

الكتوبـاه أسـامء  ، والكتوباه هي األمان الرشعي للزوجـة يف حالـة الرتمـل أو الطـالق. ويكتـب يف)3(اتجاه اآلخر

املتعاقدين وتاريخ العقد، ورشوط العقد. وكان اليهود يدققون يف كتابة التفاصيل الدقيقـة التـي توضـح حالـة 

املرأة إن هي بكر أو أرملة أو مطلقة، كام كانت تضاف مهنة الـزوج ومسـقط رأسـه. ومـن رشوط الوثيقـة أن 

حاخام، وأن يشهد شهود آخرون عـىل صـحة التوقيعـات تكتب بداخل املعبد وأن يكون التوقيع معلوما أمام ال

عىل أن ال يكون أي خطأ أو شطب عليها، وإن حدث ذلك تكتب وثيقة أخرى، وقد اعتنى اليهود لتزيني وثيقـة 

. وعند تحديد املدينـة يشـار إىل النهـر الـذي ميـر بهـا ألن هـذا التحديـد مهـم جـدا لكتابـة وثيقـة )4(الكتوباه

  .)5(الطالق

م االحتفال بالزواج يف أيام السبت واألعياد وأيام الحداد وهي ثالثون يومـا، كـام مينـع عـىل الرجـل إذا ويحر     

. مع العلم )6(توفيت زوجته أن يتزوج بعدها قبل ثالثة أعياد، ال يحسب منه عيد االستغفار وال عيد رأس السنة

  املحكمة باكرا  اىل، حتى يتمكن الزوج اللجوء أن االحتفال بالزواج رضوري، ويحتفل بزواج العذراء يوم األربعاء

   

                                                 
  . 82السابق، ص سوزان السعيد يوسف: املرجع -(1)

(2) S.Tibi : statut personnel des Israélites et spécialement des Israélites Tunisiens, Tunis , société 
anonyme de l’imprimerie rapide, 1921, P 26                                                                                                                           

  .319ليىل أبو املجد: عقود الزواج، ص -(3)
  , P 95   Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc ؛ وانظر:75مراد فرج: املرجع السابق، ص -(4)

(5) L-Masson : Le Maroc dans les premières année du 16 siècle, Alger, 1906, P 159, note1                               
  .26صابر أحمد طه: املرجع السابق، ص -(6)

http://al-maktabeh.com
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الخميس، إذ وجد عروسه ليست بكرا، وذلك قبل أن يـزول غضـبه ويتقبـل األمـر، ويعلـن أعضـاء املحكمـة أن 

، أما األرملـة أو املطلقـة )1(عروسه ليست بكرا، فقد تكون قد زنت قبل زواجه بها، ومن تم تحرم عليه إىل األبد

  الثالثاء.فيكون يوم 

ويبدأ اإلحتفال يف اليوم السابق للزواج حيـث كانـت العـروس وسـائر النسـاء يضـعن الحنـاء عـىل أيـديهن     

وأرجلهن من أجل إبعاد الرش والحسد، وأن ال ينامـا العروسـان يف الليلـة السـابقة للـزواج، ويسـتمر اإلحتفـال 

وأهم تلـك الطقـوس تقـديم الخـاتم إىل العـروس، أسبوعا، وبعد الزفة يقوم الحاخام بإجراء طقوس اإلحتفال، 

وكان يوضع الخاتم يف كأس به خمر ويرشب منه العروسان، وبعد تقديم الخاتم تـتىل صـيغة الـزواج، ويكرسـ 

الكأس، ويصوم العروسان يوم زفافهام ألنه يوم تكفري، ثم تقام صالة الربكة، إذ اليجـوز للرجـل الـدخول بـاملرأة 

  .)2(الة الدينية وهي صالة تقوم بحضور عرشة رجال عىل األقلرشعا إال إذا متت الص

ويحرم زواج الرجل من زوجة األب، و زوجة األخ، والحفيدة، و األخت غري الشـقيقة، ويسـمح زواج الرجـل     

من إبنة إمرأة أبيه من رجل آخر، العمة عن طريق النسب، الخالة، إبنة إبن الزوجة، إبنة الزوجـة مـن الـزوج 

  ، أخت الزوجة، زوجة اإلبن، والحامة.السابق

أو غري الشقيق، إبن األخ، إبـن  أما املحارم التي يحرم زواج املرأة منهم: إبن الزوج، الجد، األخ من زوج األم     

  .)3(أخ الزوج، إبن األخت، أبو الزوج، زوج األم، الحفيد، و زوج األخت

هذه املحارم عدلت عام كانت عليه واملتبعة يف زمن العهد القديم، إذ كان يجوز زواج الرجل من عمته بعد     

 .)4(وفاة زوجها أو زواج الرجل من زوجة خاله، وهذه املحارم تستمر بعد الوفاة أو الطالق

 

  

   

                                                 
  .373ليىل أبو املجد: املرجع نفسه، ص -(1)
 : S.Tibi            ؛ وانظر:49، ص1977رة، دار املعارف، أحمد عيل موىس، فاروق جودي: الفولكلور واإلرسائليات، القاه  -(2)

op.cit, P 37                                                                                                                              
  .85سوزان السعيد يوسف: املرجع السابق، ص -(3)
  .162جع السابق، صحسن ظاظا: املر  -(4)
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 تعدد الزوجات:  -2

عىل الرغم أن الرشيعة اليهودية مل تحدد تعدد الزوجات ومل تضع له ضوابط أو رشوط كـام جـاء ذكـره يف       

العهد القديم من تعدد الزوجات عند بعض األنبياء، كام فعل سيدنا إبراهيم، وسيدنا يعقـوب علـيهام السـالم، 

الف النص إلن تعدد الزوجات يف الديانـة فإن املرشعون اليهود الذين جاءوا بعد ذلك قد أصدروا ترشيعات تخ

، والـذي عـاش (1)م) امللقب بنور املهجر1040-م960اليهودية حقيقة مؤكدة، حيث قام الريب جرشوم بن يهودا(

يف أملانيا يف العصور الوسطى بإصدار يف مدينة ماينز فتوى يحـرم عـىل اليهـود إتخـاذ أكـرث مـن زوجـة واحـدة 

الف أي يهودي فتوى الحاخام جرشوم يقع تحت عقوبة التكفري، والخلع، والطـرد ، وإن خ(2)متأثرين باملسيحني

  .(3)من املجتمع اليهودي

وأخذت بهذا املبدأ فرقة الربانيني، وألزموا الرجل الذي يريد الزواج بأخرى أن يطلق زوجته األوىل ويعطيهـا     

انية وعليـه أن يحلـف ميينـا عـىل هـذا حـني وثيقة، وعليه أن يتذكر عمل زوجته األوىل قبل زواجه من إمرأة ث

  العقد، لكنهم أجازوا تعدد الزوجات يف حالتني:

أن يثبت عقم املرأة بعد مرور عرش سنوات من الزواج، واألمر الثاين أن يكون يف سـعة مـن العـيش وأن  األوىل

والكسـوة واملعـارشة يعدل. أما فرقة القرائني، فقد أباحت تعدد الزوجـات برشـط أن يعـدل الـزوج يف النفقـة 

ــة ــرن الســادس (4)الزوجي ــة يف الق ــة بجاي ــود يف مدين ــام جــرى ألحــد اليه ــه األوىل ك ، أو بســبب مــرض زوجت

  .(5)الهجري/الثاين عرش امليالدي، حيث مرضت زوجته فاضطر الرجل الزواج من إمرأة أخرى

ات حتـى وإن كـان لديـه مـال أما موىس بن ميمون الذي عاش بني املسلمني وتأثر بعاداتهم فأباح بـأربع زوجـ

  .(6)كثري

وأكدت التوراة بالعدالـة بـني الزوجـات:"... وإن تـزوج بـأخرى فـال ينقصـها طعامهـا وال     

 كســوتها وأوقاتهــا". كــام حــدد التلمــوذ التعــدد بــأربع إذ جــاء فيه:"إنــه اليجــوز أن يزيــد 

  

   

                                                 
  .193حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -(1)
  .104سوزان السعيد يوسف: املرجع السابق، ص -(2)

(3)  S.Tibi : op.cit, PP 57-60 
  .115، ص1993محمد جالء إدريس: التأثري اإلسالمي يف  الفكر الديني اليهودي، القاهرة، مكتبة مدبويل،  -(4)
  .455، صبرنشفيك: املرجع السابق -(5)
  .28، ص2007هـ/1428، 1ليىل أبو املجد: املرأة بني اليهودية واإلسالم، القاهرة، دار الثقافة للنرش، ط -(6)
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عند زواجـه األول، وإن كـان قـد إشـرتط الرجل عىل أربع زوجات كام فعل يعقوب إال إذا كان قد أقسم بذلك 

  .(1)ملثل هذا العدد القدرة عىل اإلنفاق"

ورغم القانون الصارم يف إسبانيا النرصانية يف تحديد عدد الزوجات، فإن يهود إسبانيا كانوا يطلبون ترسـيحا     

ت املنترشـة بـني ملـوك خاصا التخاذ زوجة ثانية، إذ كانوا يفضلون اللجوء إىل هذا األسلوب عن ظاهرة املحظيا

وأمراء ونبالء املسيحيني، كام أن ظـاهرة تعـدد الزوجـات عنـد يهـود املغـرب اإلسـالمي كانـت قليلـة، إذ كـان 

لليهودي زوجة واحدة، ليس بسبب الفقر كام يزعم البعض ولكـن تـأثرا بـالرببر القـاطنني باملنـاطق الداخليـة 

وقدوم  .ا بالعرب إذ كان للبعض منهم أكرث من زوجة واحدةعكس سكان اليهود باملناطق الشاملية الذين تأثرو 

م) مل يغري كثريا من هذه الظاهرة، مثلام مل يتأثر اليهود األهايل 15يهود إسبانيا يف أواخر القرن التاسع الهجري (

ن وكـا (2)م1391هــ/879بعادات اليهود الذين قدموا إىل بالد املغرب األوسط من ميورقـا و أراغونـة بعـد عـام 

، وأدمج امليغوراشـيم (3)بعض األهايل من اليهود يفرضون عىل الزوج أداء اليمني بأن ال يتخذ لنفسه زوجة ثانية

  .(4)م1492هـ/898يف املغرب األقىص هذا الرشط يف الكتوباه إبتداء من عام 

تفقـان يف أمـر وعىل الرغم من اإلختالف يف قضية تعدد الزوجات، فـإن كـل مـن امليغوراشـيم والتوشـابيم ي    

واحد، وهو إتخاذ زوجة ثانية بعد إثبات عقم الزوجة وبعد مرور عرش سنوات مـن الـزواج، أو مـرض الزوجـة 

  األوىل  

 زواج اليبوم: -3

من أحكام الرشيعة اليهوديـة الخاصـة بتنظـيم األرسة، أن أرملـة اليهـودي الـذي مـات ومل ينجـب منهـا يجـب       

تزويجها ألخيه األعزب عىل وجه اإلجبار، فإذا أنجب منها فإن املولود ال يحمل إسمه وأمنا يحمل إسـم أخيـه املتـوىف 

 ، وإذا امتنـع أخـو املتـويف)5(إىل أخي زوجها املتوىف "بيامة"وينسب إليه، وتسمي الرشيعة اليهودية املرأة التي تؤول 

  

   

                                                 
  .248أبو غضة: املرجع السابق، ص -(1)

(2) D.Corcos : quelques aspects : Les prénoms des Juifs Marocains, P 151.                                                  
       
(3) M.Epstein : op.cit, PP 88-89. 
(4) Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc, P 90.                                                                                                

 S-Tibi : op.cit, PP 3-11  ؛ وانظر:159-158السمؤل املغريب: املصدر السابق، ص -(5)



 

121 

 

عن هذا الزواج فإنه يشهر به ويخلع من املجتمع اليهودي وتسمي الرشيعة اليهودية هذا بالحليصـا أو بيـت  

، واألخ له الحق يف الرفض كام جاء يف التوراة: "إذ سكن إخوة معا ومـات أحـدهم مـن غـري أن )1(مخلوع النعل

ينجب إبنا فال يجب أن تتزوج إمرأته من غري أفراد عائلة زوجها، بل يتزوجها أخو زوجهـا، ويعارشهـا، وليقـوم 

نحوها بواجب أخ الزوج، ويحمل البكر الذي تنجبه إسم األخ امليت فال ينقرض إسـمه مـن أرض إرسائيـل وإن 

ينة وتقول: قـد رفـض أخـو زوجـي أن يخلـد أىب الرجل أن يتزوج إمرأة أخيه، ومتيض املرأة إىل بوابة شيوخ املد

إسام ألخيه يف إرسائيل، ومل يشأ أن يقوم نحوي بواجب أخي الزوج...، تتقدم إمرأة أخيه عىل مرأى من الشيوخ 

  .)2(وتخلع حذاءه من رجليه وتتفل يف وجهه قائلة: هذا ما يحدث ملن يأىب أن يبقي بيت أخيه"

. ثـم تعـدلت بعـض )3(ا رغم نواهي التوراة إذ تعد زوجة األخ من املحارموظل نظام الخالف عىل األرامل قامئ    

أحكامه واقترص عىل اإلخوة الذين يسكنون معا ويعيشون يف معيشة مشرتكة كام جـاء يف الكتـاب املقـدس:"إذ 

سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له إبن فال تخرج زوجته ألجنبي، وليدخل بها أخـو زوجهـا ويتخـذها 

  .)4(له ويقوم بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يحمل إسم أخ املتويف" زوجة

واستمر هذا الزواج قامئا يف العصور الوسـطى حتـى القـرن السـابع الهجري/الثالـث عرشـ املـيالدي، وانقسـم     

بـوم عـىل املرشعون اليهود إىل فرقتني: فريق عاش يف ظل الحضارة اإلسالمية وتأثر بها وفضل إقامـة رشيعـة الي

إجراء رشيعة الحليصة، وميثله الرباين إسحاق الفايس، والرباين موىس بن ميمون، والرباين يوسف كارو (بداية ق 

، أمـا )5(م)، وقد سار عىل نهجه يهود األندلس ويهود املغرب اإلسالمي، ويهود بابل، وإيران وفلسـطني16هـ/10

رنسا وأملانيا، والذين تأثروا باملسـيحية كيعقـوب بـن مئـري املرشعون اليهود الذين عاشوا يف الغرب وخاصة يف ف

 م)، وقـد سـبقهم الـريب جرشـوم1327-1250م)، والـريب أشـري بـن يحيئيـل (13هــ/7واملعروف بـالريب تـام (ق

  

   

                                                 
      Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc, P 98؛ وانظر  194؛ حسن ظاظا: املرجع السابق، ص10- 5: 25سفر التثنية:  -(1)

                 
  .10-5:  25سفر التثنية:  -(2)
  .16: 18سفر الالويني:  -(3)
  .6-5:  25سفر التثنية:  -(4)
  .104ني اليهودية واإلسالم، صليىل أبو املجد: املرأة ب -(5)
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، وإذا كانت املرأة هي التي ترفض الزواج فإنهـا )1(بن يهودا، فقد فضل هؤالء املرشعون إجراء رشيعة "الحليصا" 

  .)2(متمردة وتفقد حقوقها يف عقد الزواج إال إذا كان يف الرجل عيب منفرتعترب 

 :الطالق -4

لقد أباحت الرشيعة اليهودية الطالق وذلك إستنادا إىل ما جاء يف الكتاب املقدس: "إذا أخذ رجل إمرأة وتزوج بها فـإذا     

، وجعـل )3(مل تجد نعمة يف عينه ألنه وجد فيها عيب يشء كتب لها كتاب طـالق ودفعـه إىل يـدها و أطلقهـا مـن بيتـه"

  .)4(ق وجعلوه مطلقا فشاع بينهمالطالق بيد الرجل، فاستغل اليهود حق الطال 

وللحفاظ عىل نسيج األرسة و وحدتها، إجتهد املرشعون اليهود يف تقييد حرية الرجل يف الطالق منذ عهد الرومان، كـام     

  حرص حاالت طلب املرأة للطالق يف سبعة أسباب مازال معمول بها إىل يومنا هذا وهي:

  عدم القدرة عىل مضاجعة الزوجة. -

 .)5(الدينتغيري  -

 إرساف الزوج يف الفجور والفساد. -

 اإلمتناع عن اإلنفاق عىل الزوجة. -

 هروب الزوج من البالد لجرمية إرتكبها. -

 سوء معاملة الزوجة باستمرار. -

 إصابة الزوج مبرض خبيث أو مامرسة عمال أو تجارة محرمة. -

  .)6(وكان بإمكان الرجل أن يطلق زوجته ألسباب بسيطة    

  الطالق ثالثة:وإجراءات 

  ـ 139انظر وثيقة طالق متبوعة بوثيقة الكتوباة ص رقم  –أن يكتب الزوج ورقة يثبت فيها طالق زوجته  -

   

                                                 
، قرارا يحرض إقامة رشيعة اليبوم يف إرسائيل لكنها مل متنع الحليصا، لذلك 1950أصدرت الحاخامية الرئيسية يف إرسائيل عام -(1)

أخي الزوج تظل املرأة معلقة وال ميكنها أن تتزوج مرة أخرى، والتحل املرأة األرملة آلخر إال بعد الحليصا وهي طالق املرأة من 
  .105املتويف، ليىل أبو املجد: املرجع نفسه، ص

 209، املادة 1912حاي بن شمعون: األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية لإلرسائيلني، القاهرة، مطبعة كوهني و روننتال،  -  (2)
.  

  .4-1:  24سفر التثنية:  -  (3)
  .194حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -  (4)
غرب إن أسلم يهودي، يعطى كل ماله الحق يف املرياث إىل أبعد أقربائه، وإن تويف اليحزن عليه، بل يلبسون ثيابا يف بالد امل  -(5)

 Haim Zafrani :Mille ans de vie Juive, P ،؛ أنظر:الـلـهبيضاء، ويرشبون النبيذ للتعبري عن فرحتهم يف التخلص من عدو 
94  
 S.Tibi : op.cit, P 64                                        انظر:؛ و 261أبو غضة: املرجع السابق، ص  -(6)
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 أن يسلم زوجته ورقة الطالق بيده. -

 .)1(أن يطلب منها مغادرة البيت -

. ويف إمكـان )2(مـات عىل أنه ال ميكن للزوج أن يعيد زوجته مرة ثانية حتى وإن تزوجـت مـن رجـل ثـاين وطلقهـا أو    

املرأة أن تتزوج مرة ثانية إذا طلقت وتسلمت وثيقة الطالق. وفرتة العدة هي تسعني يوما ال يحسب منها يـوم الطـالق 

وال يوم الزواج، أما إذا كانت حامال أو لديها طفال رضيعا ال يجوز زواجها إال بعد سنتني وهي فرتة إرضـاع الطفـل، ولكـن 

  .)3(ها بالزواجإذا مات الطفل يسمح ل

  

  

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Haim Zafrani :Les Juifs du Maroc , P 98 ; M.Belicha : Le Divorce confessionnel chez les  Israélites,     
Alger, 1953, PP 10-11.  

  .4-2:  24سفر التثنية:  -  (2)
  .129سوزان السعيد يوسف: املرجع السابق، ص – (3)

 وثيقة طالق باللغة العربية
يف مكتبة جامعة كمربج، موضوعة يف صندوق  - شخرت–الوثيقة من مجموعة تيلور 

  13،ل) رقم3(
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  :الرتجمة

  -كتب فالن بن فالن لفالنة بنت فالن -1

 التي كانت امرأته قبل هذه عندما جاء أمام. -2

 نفسه وقال عن تراض.الشيوخ وأشهدهم عىل  -3

 بال مكره يكرهه أقر. -4

 أنا أمامكم انني طلقت فالنه بنت فالن. -5

 التي كانت امرأيت قبل هذه واآلن طرتها. -6

 من بيتي واخرجتها من سلطاين وأعطيها وثيقة. -7

 طالقها وليس يل عليها سلطة. -8

 وال سلطان ألنها ليست امرأيت وأنا لست -9

 فالنرجلها وها أنا أقول أنت فالنة بنت  - 10

 التي كنت امرأيت من قبل اآلن مطلقة - 11

 مني مطرودة من بيتي ومن تحت يدي ومن سلطاين - 12

 طالقا نافذا وطردا نافذا وليس يل عليك سلطة - 13

 الرجل عىل امرأته يف أي يشء كبري أو صغري ألنك  - 14

 تخلني ألي رجل وأمرك بيدك - 15

 يف النكاح والزواج من أي رجل ترغبني - 16

 أجيل أن يلغي وليس يل و ألي أحد باسمي ومن - 17

 من يدك أياك أن تتزوجي من أي ممن  - 18

 تشائني ألنك سيدة نفسك وأمرك - 19

 بيدك وهذا العقد يف يدك عقد ابعاد وعقد - 20
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 الوثيقة مكملة لوثيقة الطالق السابقة متبوعة بوثيقة 
  زواج إبتداء من السطر الثامن
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  الرتجمة:

  به وكتب كتاب الطالق محكم صحيح و موثوق -1

 هذا يف يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا سنة كذا وكذا: -2

 وهذا رشح "الكتوبا" معذرلك -3

 : بالرب يتربأالـلـهباسم اإلله األبدي وفقه  -4

 ويفتخر: ابتهاجا ابتهج: كام يتزوج الشاب عذراء -5

 سأبنيك: تغرسني، ألنه يوم ينادي: -6

 يخلص: ونسل عبيدة: صوت الطرب: الـلـهألن  -7

 يف يوم كذا وكذا: لكذا وكذا يف شهر كذا وكذا -8

 يف سنة كذا وكذا جاء فالن بن فرن هكوهني هنيقي -9

 ان كان واال تقول فالن بن فالن وقال - 10

 أمام الشيوخ املوقعني أدىن الشهادة - 11

 تلك وقال لهم كونوا شهداء عيل والرموين - 12

 واكتبوا واختموا عيل بجميع األلفاظ املحكمة - 13

 وأنا لست مجربا والبأنني أقول أمامكم  - 14

 ساهيا وال مضطرا وال غافال إمنا صحيح - 15

 البدن وبكامل وعيي و اراديت ورغبتي واختياري - 16

 ان تزوجت وملكت وعقدت عىل - 17

 فالنه العذراء بنت فالن لتصبح يل - 18

 زوجة يف طهارة وقداسة باملهر وبالعقد - 19

 الـلـهوبالوطء كرشيعة موىس رجل  - 20

  هار املقدسني) وكرشيعة ارسائيل األطالـلـه(رحمه  - 21

 وأنا                             
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ونظرا النتشار ظاهرة الطالق بني يهود املغـرب اإلسـالمي، فكانـت مـن بـني اإلهتاممـات األساسـية للجامعـات 

م 1310هــ/710اليهودية هو الحد من هذه الظاهرة. ففي عهد الريب سليامن بـن عـدرات الـذي تـويف حـوايل 

هناك عادة سائدة بقسنطينة متنع الرجـل مـن أن يطلـق زوجتـه دون موافقـة أغلبيـة أعضـاء بربشلونة، كانت 

، كام تطلب املحكمة من الزوج إدالء سبب الطالق، كام مينح القـايض مهلـة لتقـديم وثيقـة الطـالق (1)الجامعة

هـو اآلخـر لنفسـه  -وهو املسؤول عن تحرير وثيقة الطالق –كمحاولة لإلصالح بني الزوجني، كام مينح السوفري 

  مهلة سعيا للصلح بني الزوجني.

وملا يقدم الزوج وثيقة الطالق لزوجته يكون الطالق بني الزوجني وعندها يقوم الـديان أي القـايض بتنفيـذ      

قرار الطالق قانونيا، وتدوم الفرتة يف بعض األحيان والتي يتم فيها إعالن الزوج عن رغبتـه يف الطـالق وإصـدار 

طالق عدة أسابيع ويف بعض األحيان شهور تجتهد خاللها الجامعة للصلح بـني الـزوجني، وقـد حـددت وثيقة ال

  . (2)هذه املدة بحوايل شهر واحد حسب تكانوت مدينة سفرو

كام نصت تكانوت امليغوراشيم أنه ال يحق للزوج أن يطلق زوجته بسبب العقم إال بعد مرور عرش سنوات     

حالة يحق للزوج أن يتخذ لنفسه زوجة ثانية من أجل اإلنجاب، كام أن الزوج غري ملـزم من الزواج، ويف هذه ال

  . (3)بدفع مؤجر الصداق املذكور يف الكتوباه إذا حدث وأن طلبت الزوجة األوىل الطالق

وتعطى وثيقة الطالق للمرأة أمام شهود كام جاء يف الكتاب املقدس :  " بشـهادة شـاهدين أو ثالثـة شـهود     

، ويكون تحرير ورقة الطالق   يف حرضـة شـهود، وأن تسـلم الوثيقـة للزوجـة أو وكيلهـا أمـام (4)يقوم األمر ..."

الشهود، واملشافهة بالطالق وذلك بأن يقول الزوج لزوجته:"اسـتلمي وثيقـة طالقـك فأنـت طـالق ورصت حـل 

  لغريي".

    

   

                                                 
(1) D.Corcos : Quelque aspects de la société juive –le vieux Maroc –in studies in the history of the jews 
of Marocco –Rubin Mass, jerusalem 1976, P 149.                                                                                                          
(2) A-Laredo : Los Takanot de los expulsados de casilla en Marrucos y su regimen matrimonial y                
succesoral, in sefarad, 1949.                                                                                                                                        
(3) D.Corcos : op.cit, P 15 

  .15:  19سفر التثنية:  -(4)
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، وال يقـع (1)ه وأهمها مؤخر الصداق املتفق عليهومتى طلقت املرأة حصلت عىل حقوقها املرشوطة يف كاتوبا  

  الطالق يف يوم السبت واألعياد الدينية.

وكانت هناك طريقة لجأ إليها بعض املرشعني للحد من الطالق ومن أجل مصلحة املرأة هو الرفع من قيمة     

كام كانـت  .ذهبية مؤخر الصداق، ففي بجاية مثال إرتفعت القيمة من عرشين قطعة ذهبية إىل سبعني قطعة

هناك عادة يف قسنطينة وهي فرض غرامة مالية عىل الرجل الذي طلق زوجته دون موافقة هذه األخـرية عـىل 

  .(2)ذلك

وشـاع ذلـك،  -بتـواله-ومينع الزوج أن يطلق زوجته يف حالتني: األوىل إذا اتهم الزوج زوجته بأنهـا غـري بكـر     

، ويف التلمـود يحـاكم هـذا الرجـل أمـام (3)الـزوج بعـد ذلـك طالقهـافيغرم الزوج غرامـة تـدفع ألبيهـا ويحـرم 

، ويجلد أربعني جلدة ألن ثبوت العذرية رشط لصـحة عقـد الـزواج إذا ذكـر يف العقـد أن الفتـاة (4)الصنهدرين

 .(5)عذراء، وإذا مل يثبت ذلك يبطل العقد وترجم الفتاة، وإذا كانت إبنة رايب أو حاخام فإن العقوبة هي الحرق

وكانوا يقيمون شاهدين عىل البكارة: شاهد لها وآخر له وبعد الزواج يبارك الزواج بركـة العـذراء. ويف العصـور 

الوسطى كانت عادة عند يهود وادي ميزاب أنهم يضعون العروس فـوق جلـد خـروف ويرفـع بهـا إىل السـامء 

  .(6)والذي ميسكها األول يكون شاهدا عىل بكارتها

نية التي مينع فيها الزوج طالق زوجته هو أن هتك رجـل عـرض فتـاة وكانـت غـري مخطوبـة، أما الحالة الثا    

 .(7)فتفرض عىل الرجل غرامة مالية متنح أليب الفتاة ويتزوجها ألنه أذلها وال يحق له طالقها طوال حياته

 

  

   

                                                 
  .169مراد فرج: املرجع السابق، ص – (1)
  .457برنشفيك: املرجع السابق، ص -  (2)
 S.Tibi : op.cit, P 78   ؛ وانظر:19-13:  22سفر التثنية:  -  (3)
الصنهدرين: كلمة يونانية مبعنى املجلس أو الجامعة، وكان املؤلف اليهودي يوسيفوس هو أول من استخدم هذا اللفظ، -  (4)

ويف عرص التلمود فإن الصنهدرين أصبح يتكون من الصنهدرين األعظم وهو املجلس األعىل املركزي لجميع اليهود ويتألف من 
 وهو امللك أو الحاكم األكرب، وكانوا يجلسون يف اإلجتامع عىل هيئة نصف دائرة، سبعني رجال عىل رأسهم رجل ينوب عن موىس

والصنهدرين األصغر وهو مجلس محيل يتألف من ثالثة وعرشين عضوا ويقف يف القضاء عند درجة معينة اليتعداها ، سوزان 
  .109، هامش82السعيد يوسف: املرجع السابق، ص

  .20: 23؛ سفر التثنية: 38-9-21لالوين: ؛ سفر ا24-28سفر التكوين:  -  (5)
(6) R-Ayoun- B.Cohen : op.cit, P 103 

  .29-28:  22سفر التثنية:  -  (7)
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 تحديد العالقة بني الزوجني حسب قوانني امليغوراشيم: -5

ـاع الـذي قـام فـيام بـني اليهـود املهـاجرين      –واليهـود مـن األهــايل  -امليغوراشـيم–سـبق التعـرض إىل الرص

ـائع الدينيـة بسبب إختالفهم يف الطقوس -التوشابيم ، كـام كـان امليغوراشـيم يخضـعون إىل العديـد مـن والرش

لـة، و أرغوانـا، و مولينـا، و التكانوت لكل واحدة موادها حسب املنـاطق التـي هـاجروا منهـا كتكـانوت طليط

  .(1)قشتالة إىل غريها من املناطق

و إلنهاء هذا اإلنقسام رشع بعض الحاخامات يف سن ترشيعات موحدة تتالئم واألوضاع الجديدة، وفرضـت     

هذه الترشيعات عىل اليهود وعمل بها خاصة يهود املناطق الساحلية، يف حني رفضها اليهود القاطنني باملناطق 

  داخلية والصحراوية، وبقوا يعملون مبا ورثوه من الترشيعات حسب ما جاء يف التوراة والتلمود.ال

م أي بعد ثالثـة 1394هـ/797: سنت أول تكانوت للميغوراشيم بداية سنة تكانوت مدينة الجزائر  - أ

تأسيسها إىل مدينة الجزائر، وعني عضوا يف اللجنة التي دعت إىل  سنوات من وصول رايب شمعون دوران 

 .(2)باخ والريب بونسرتوكيالجامعات اليهودية يف املدن، والتي أصبحت فيام بعد برئاسة الريب ر

األسباب التي جعلته يسن ترشـيعات  107يف الرسبونسة رقم -ريباخ –وبنّي شمعون بن سامح دوران 

، كـام أن أعضـاء فيقول:"عندما وصلنا إىل هذا البلـد مل نجـد بـه عـادة خاصـة (3)خاصة ليهود الجزائر

الجامعة مل يتقيدوا فـيام يخـص أحـوالهم الشخصـية بالقـانون الحاخـامي بـل كـانوا يتبعـون أحكـام 

املسلمني، ومعظم اليهود الذين هاجروا إىل هذا البلد كانوا من ميورقة وحافظوا عىل عـاداتهم وهـي 

قوانيننـا كـام أن ثـروات نفس عادات اليهود يف الدول املسيحية، أما نحن فلم نجد عادة تتطابق مـع 

 يف وضــع الجامعــة بــدأت تتنــاقص، وإن إســتمر الوضــع عــىل هــذا الحــال، ســيجد اليتــامى نفســهم 

  

   

                                                 
(1) Brunschvig : la berberie orientale sous les hafsides des origines à la fin du 15e siècle, Paris 
Maisonneuve, 1940, T I , P 427.                                                                                                                                             
(2) C.Cahen : les juifs de l’Afrique septentrionale, P56 ;Jewish encyclopedia, vol VI, P 631  
(3) I.Eben-Haezer : Le code Rabbinique, trad, E sautavra et Charleville, R.A, 1869, P 182 
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  خطري يكون سببه إفالسهم، كام أن األرامل كن يعشن مام تركه أزواجهن، ولهذه األسباب وضعنا قانونا". 

شخص من األولني الـذين إجتهـدوا يف وضـع :"بسبب عدم بقاء أي 293 كام جاء يف القسم الثاين رقم     

هذا القانون فأنا أصغرهم سنا كلفت بتحريره مراعيا املصطلحات املتفق عليها حتى ال يكـون هنـاك أي 

  غموض أو شك يف املعنى الحقيقي.

  م)1421هـ/825( " 5181الجزائر شهر أيور سنة:   

الدين املمثلني للجامعـة اليهوديـة مبدينـة الجزائـر، وبعد تحرير الريب دوران هذا القانون، وافق عليه رجال     

ومتت املصادقة بعد أن تم اإلعالن عن محتواه بالبيعـة عـىل مسـامع الجامعـات اليهوديـة، وبعـد وفـاة الـرايب 

  دوران صادق خليفته مرة أخرى عليه.

وخضع لهذا القانون كل من يهود مدينة الجزائر، والبليدة، و مليانة، و املدية، كام عمل به يهود قسـنطينة،     

  .(1)ويهود تونس

عن هذه التكانوت:" ومجموعة الرسبونسة التي وضـعها شـمعون بـن  Maurice Eisenbethويقول الرايب     

سامح دوران تعد من روائع القوانني األدبية والفقهية، ألن موادها متيزت بالفكر التسامحي الهادف إىل السـلم، 

            وأصبحت يف عهده الحاخامية الكربى ملدينة الجزائر أساس لدعم الروابط بـني اليهـود مـن املهـاجرين واليهـود 

  .(2)من األهايل"

  وشملت تكانوت الجزائر التي أقرها شمعون بن سامح دوران املواد التالية:    

يف الكتوبـاه، وهـذه اإلضـافة  : إذا كانت املرأة بكرا، يضمن لها الزوج إضـافة إىل الصـداق املحـدد 1املادة

يزيدها الرجل بخمسني، وإذا  100 -الدوتة –تقدر بنصف ما أتت به املرأة، فمثال إذا كانت قيمة الندونيا 

كانت املرأة مطلقة أو مطلقة بعد الزواج، فـالزوج لـيس مجـربا عـىل تقـديم اإلضـافة، هـذا حتـى وإن مل 

ــم  ــه ت ــة أو املطلقــة، فيــدفع اإلضــافة كأن ــزوج باإلضــافة إىل األرمل ــه، وإن وعــد ال ــزوج بزوجت  يــدخل ال

  

   

                                                 
(1) Simeon ben semach : 3e partie, n° 303, in R-A, 1869, P 182 
(2)  Eisenbeth : Les Juifs d’Algérie, PP 10-11  



 

131 

 

كام للمرأة الحق يف اإلحتفاظ بالهدايا التي حملتها مـن بيـت أهلهـا أثنـاء توثيقها وهذا طبقا للعادة السارية، 

  حفل الزواج.

: إن طلق الزوج زوجته دون موافقة هذه األخرية، يدفع لها الزوج كل مـا تـم اإلتفـاق عليـه يف العقـد، 2املادة

  وإن تم الطالق برىض الطرفني ال يقدم للزوجة اإلضافة.

افة إن كان سبب الطالق إن زنت الزوجة، ففي هذه الحالة ال يحق للزوجـة الزانيـة كام ال يدفع الزوج اإلض    

  أن تأخذ مؤخر الصداق و الندونية وحتى ثيابها الخاصة باملواسيم و االحتفاالت.

و إن طلقت املرأة وكانت ترضع رضيعا فعىل الزوج أن يدفع لها النفقة طيلة شـهور الرضـاعة، كـام للمـرأة     

تأخذ معها كل ما جاءت به من بيت أهلها، وتعوض بقيمتهـا عنـد عقـد الطـالق إن أتلفـت هـذه  الحق يف أن

  األشياء.

: إن توفيت الزوجة وتركت زوجها ومولودا كان بنتا أم ذكرا وعمره أكرث من ثالثني يوما، فللمولود الحق 3املادة

والقسـم اآلخـر مـن النـدونيا والصـداق  يف نصف الندونيا التي جاءت بها األم وهذا النصف غري قابل للتغيـري،

  واإلضافة فهو من حق الزوج.

وإن تركت الزوجة إبنا وكان للزوج أبناء من زوجة أخرى فلهذا اإلبن النصف الثاين مـن نـدونيا أمـه والتـي     

كانت من نصيب أبيه قبل أن يتوىف. ولكن إن تركـت األم ولـدان ومـات واحـد مـنهام يـرث األب نصـيب إبنـه 

  ىف، وهذا النصيب ال يأخذه االبن الذي بقي عىل قيد الحياة بعد وفاة أبيه.املتو 

ـعي حسـب الترشـيع       و للزوجة الحق يف ترك كل الندونيا لزوجها يف وصـية، ألن زوجهـا هـو الوريـث الرش

يض التلمودي، أما األبناء فريثون حسب العادة، و للزوج الحق يف أخذ كل ممتلكات زوجته لنفسه رشيطة تعـو

  الورثة قيمة هذه األشياء ماال.

) النـدونيا، فمـثال إذا كانـت قيمـة 3/1: إن توفيت الزوجة ومل ترتك أطفاال، فريث أقرب أقربائهـا ثلـث (4املادة

من قيمتها، كام للزوجة الحق يف ترك هذا الثلث لزوجها يف وصية، أما الثلثـان الباقيـان  50، فلهم 150الندونيا 

  ي من نصيب الزوج.والصداق واإلضافة فه
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يف اإلضافة، ألن اإلضافة مل ينص عليهـا  : لألرملة حق املطالبة بالندونيا، ومؤخر الصداق وليس لها الحق5املادة 

  التلمود، وإمنا هي من العرف والعادة واإلضافة ال تصبح حقا إال يف حالة وقوع الطالق.

الزوج منح هبة ال أثر لها، والزوجة ليس لها الحق فيها  : العادة السائدة والتي كانت تكتب يف العقد أن6املادة

  يف حالة وقوع الطالق أو الرتمل.

: لألرملة الحق يف النفقة مام تركه زوجها يف الشهور الثالثة األوىل من وفاة الـزوج، وإن طالبـت الزوجـة 7املادة

  الطلب.خالل هذه الفرتة مؤخر صداقها، تفقد حقها   يف النفقة ابتداء من يوم 

وبعد إنتهاء فرتة العدة فعىل الورثة و الوكالء أن يفرضوا عىل األرملة أخذ نصيبها حتى تفقـد الحـق 

  يف النفقة، إال يف حالة ترك وصية من قبل الزوج بأن ينفق عىل زوجته مام تركه بعد إنتهاء فرتة العدة.

  إىل محكمة غريبة. ليهم اللجوء: يعرض املتعاقدون مشاكلهم عل املحكمة الحاخامية ومينع ع8املادة

  إال بعد مرور مدة عرشين عاما. : إن هذه املواد املنصوصة هي مبثابة قوانني ال يسمح بتعديلها 9املادة

  إىل املواد السابقة الذكر. : الحق للزوجني إضافة بعض ما تم اإلتفاق عليه بينهام10املادة

اإلعالن عن هذا القانون فإنهم يخضعون لقـانون املنطقـة التـي : بالنسبة للذين تم عقد زواجهم قبل 11املادة

  تم فيها إبرام عقد الزواج.

  .  -حرام –: هذا القانون املفصل مفروض عىل طائفتنا، وكل مخرتق له يكون عقابه قرار اللعنة 12املادة

بالبيعة وقد حررنا هذه املواد مبوافقة رؤساء الطوائف، وحسب مجلس الحاخامات، وقد أعلن عنها 

  يف يوم السبت قبل إخراج لفائف التوراة حتى ال يجهلها أي شخص.
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  .(1)م)1394هـ/797من خلق العامل      ( 5154من شهر ايلول  2وقعنا عليها مبدينة الجزائر  -   

نص كام كانت مبدينة الجزائر عادتني خاصتني مبوضوع املرياث أفتى فيها شمعون بن سامح دوران، األوىل ت -    

  .(2)عىل أن لألب الحق يف إسرتجاع الهدايا التي قدمها إلبنته عند زواجها إن توفيت إبنته ومل يكن لها أطفاال

أما الثانية فتنص عىل تعهد الزوج إرجاع الندونيا إىل أب الزوجة إن توفيت هـذه األخـرية بعـد سـنتني مـن      

  يحرتم.، إال أن هذا التعهد مل (3)الزواج ومل ترتك أطفاال

أما مبدينة وهران فلم يعمل يهود املنطقـة بقـوانني مدينـة الجزائـر، فكانـت تخضـع الجامعـات اليهوديـة      

  للترشيع األرثدكيس املعدل حسب العادات املحلية.

  أما مبدينة تلمسان ويف عهد الدولة الزيانية فكانت أمور الزواج تتم حسب عادت املنطقة وهي:

  سنتيم).65فرنك فرنس و476ونيا مبئة دينار زياين (أي حوايل حددت قيمة املهر والند -

 اإلضافة أمر اختياري بالنسبة للزوج. -

الهدايا التي تحملها املرأة عند زواجها تكون ملكها الخاص، أما الـزوج فلـه حـق اإلسـتمتاع بهـا  -

 فقط.

بصـداقها، ويف ينفق عىل األرملة مام تركه زوجها املتويف حتى تتزوج مرة ثانية أو حتى تطالـب  -

 .)5() من قيمة الندونيا3/2هذه الحالة اليدفع لها الورثة إال ثلثتني (

ـام تكانوت قشتالة:-ب ـ/898هي التكانوت التي أقرها يهود إسبانيا الذين إستقروا مبدينة فاس بعد قرار الطـرد ع م، 1492هـ

ـ/900وصيغت عام  ـات م أي حوايل قرن من الزمن بعد صدور تكانوت 1494ه ـتالة حاخام ـانوت قش ـادق عـىل تك الجزائر، وص

ـنس ـامون ، Moise Albrahnes إسبان من املهاجرين وهـم: مـوىس الرباه ريوال Moise Mamonو مـوىس م ـحاق س  Isaac، وإس

 

  

                                                 
(1) Eben Haezer : op.cit, PP 183-186 
(2) Ribarch : 1er partie N° 265, in Eben Haezer, op.cit 
(3) Ibidem, n°66 ; R-Ayoun et B-Cohen : op.cit, P 104 
(5) Eben Haezer : op.cit, PP 187-188 
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Serulla   و بنيامني بريوسف جاباي ،GabayJoseph Ber Benjamin  )1( م1497هـ/903، كام تم وضع تكانوت ثانية عام)2(.  

  وتنص تكانوت قشتالة فيام يتعلق بأمر الزواج عىل:

ـوط قبـل مراسـيم الزفـاف،  - يكتب عقد الزواج عىل رق جديد غري مستعمل من قبل وتحدد فيه كـل الرش

 .)3(ويحرر داخل البيعة حتى يتم التوقيع عليه يوم حفل الزواج

موافقتهـا، وقـدميا كـان هـذا األمـر ليس للزوج الحق يف إرغام زوجته اإلنتقال معه إىل مدينـة أخـرى دون  -

. وتشري مصـادر حـول )4(يخضع لرىض الطرفني قبل كتابة العقد، لكن أدرجت كامدة قانونية يف تكانوت قشتالة

هذه القضية أن يهوديا من مدينة الجزائر والذي تزوج يف مدينة بجاية تعهد بـأن ال يجـرب زوجتـه يف اإلنتقـال 

 )5(ور عرش سنواتمعه إىل أي مكان آخر إال بعد مر 

 .)6(ال يحق للمرأة التي ترملت مرتان أن تتزوج مرة ثالثة، كام ال يجوز للريب الزواج من أرملة أو مطلقة -

وقد عمل بقانون قشتالة أو تكانوت قشتالة، يهود فاس وتطوان، و القرص الكبري، وسفرو، ويهود دبدو حتى     

لت واملنـاطق املجـاورة لهـا فكـانوا يعملـون بنظـامهم املحـيل وإن كان هؤالء من أصل إشبييل، أما يهود تافيال

املوروث، كام كان ليهود تازا قـانون خـاص يف توزيـع املـرياث، كـام عملـت بقـانون قشـتالة بعـض أرس مدينـة 

  .)7(وهران

 املرياث: -6

 قضية املرياث لقد إنعكس اإلنقسام الطائفي ليهود املغرب اإلسالمي إىل توشابيم وميغوراشيم عىل الترشيع يف    

أيضا إذ كان لكل طائفة ترشيعها الخاص: ترشيع مـوروث خـاص بالتوشـابيم، وترشـيع معـدل جـاء بـه يهـود 

 قشتالة.

 

  

   

                                                 
(1) Ibidem : PP 188-193 
(2) Elie Malka : Condition et statut légal, P 61 
(3) Salomon ben Adret : Reponse 1629, in Elie Malka, op.cit, P 63 , note 3 
(4) Elie Malka : op.cit, P 67, note1 

  .457برنشفيك: املرجع السابق، ص -(5)
(6) S-Tibi : op.cit, PP 23-25 
(7) Eben-Haezer : op.cit, P 187 
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 :املرياث عند التوشابيم  - أ

كان التوشابيم يف املغرب اإلسالمي يعودون إىل نصوص التوراة والتلموذ عند النظر يف قضـية املـرياث لهـذا 

فاملرياث يف العهد القديم مـن حـق الـذكور فقـط، فـإذا مـات األب ورث أبنـاءه  .عندهمفاألمر مل يكن معقدا 

، حتـى وإن كـان إنجـاب اإلبـن البكـر مـن الزوجـة )1(الذكور فقط، وفضل اإلبن األكرب، إذ خصه بنصيب إثنـني

  .)2(املكروهة ألنه هو األول من أثبت رجولة أبيه

، وحـق البكـورة كـان يعطـى يف القـديم ألصـغر األبنـاء )3(و اإلبن البكر هو املولود األول الذكر من أم يهودية    

ليحل محله اإلبن األكرب بعد إستقرر العربيني يف كنعان، والبكر يف ثروة أبيه وليس له نفس اإلمتياز يف ثروة أمه 

  .)4(بن البكر يف حياة أبيه ينتقل نصيبه إىل أبناءه أو بناتهأو جده إال إذا كان أبوه بكرا، ويف حالة وفاة اإل 

ومل يكن للبنات حق اإلرث إال بعد أن اشتكت بنات صلفحاد إىل موىس عليه السالم مـوت أبـيهن ولـيس لـه      

، فريوى أن موىس عليه السالم أصدر أول ترشيع لإلرث وينص أن تـرث البنـت أباهـا إن مل يكـن لـه ولـد )5(ذكر

ال يتحول املرياث خارج القبيلة عىل أن يقسـم مـرياث البنـات بيـنهن  ن يتزوجن من نفس قبيلتهن حتىرشط أ 

، وإن مل )6(بالتساوي وإذا ماتت إحداهن، فإن نسلها هو الذي يرث الذكور أوال ثم اإلناث إن مل يكـن لهـا ذكـور

مل يكن له أعامم يـرث ملكـه أقـرب  تكن له إبنة يعطى ملكه إلخوته، وإن مل يكن له إخوة ينقل ألعاممه، وإن

  .)7(من عشريته أقربائه 

أما املرياث يف التلمود، فخص الرجل دون املرأة يف بداية كتابة التلمود، لكن أحدث عليه تغيريا مـن بعـض الحاخامـات،      

 معقـد ألنـه يخضـع للترشـيع لهذا فإن قانون املرياث عند اليهود من األهايل ببالد املغرب اإلسالمي أي التوشابيم، فهو غـري 

  

   

                                                 
  .17-15:  21سفر التثنية:  -(1)
  .208أبو غضة: املرجع السابق، ص -(2)
  .448حاي بن شمعون: املرجع السابق، املادة  -(3)
  .140السعيد يوسف: املرجع السابق، صسوزان  -(4)
  .208أبو غضة: املرجع السابق، ص -(5)
  .8-3:  27سفر يشوع:  -(6)
  .7-3:  17سفر يشوع:  -(7)

http://al-maktabeh.com



 

136 

 

  ، ونص التلمود فيام يخص املرياث عىل:)1(التلمودي أو ترشيع بن ميمون املستمد من التلمود

إلزام اإلخوة بعد وفاة األب أن ينفقوا عىل أخواتهم البنات غري املتزوجات حتى يـبلغن ويتـزوجن، ويكـون      

نصيب التي تتزوج يف األول أكرب من نصيب األخريات، أما إذا تزوجت جميع البنات يف وقـت واحـد فيتسـاوى 

إذا كان من األموال السائلة أواملنقولـة فلـيس بينهن يف األنصبة، وليس لهن إال من مال أبيهن إذ كان عقارا، أما 

 لهن الحق، كام أن 

  .)3(، أما اإلبنة املتزوجة فليس لها نصيب من املرياث عىل اإلطالق)2(إبنة اإلبن مفضلة يف املرياث عىل إبنة اإلبنة

ال يشـاركه فيـه إىل زوجهـا وحـده، و  والزوج يرث زوجته، فكل ما متلكه الزوجة يؤول بوفاتها مرياثـا رشعيـا     

يف حياته وماتت هي بعد أبيها وكانت وحيدة ورث الزوج جميـع مـا  أوالدها أو أقاربها، وإذا مات أبو الزوجة 

، و ال تـرث الزوجـة )4(كان ألبيها، أما إذا ماتت الزوجة يف حياة أبيها ثم مات أبوها بعدها فال يرث الزوج حامه

  .)5(زوجها بأي حال من األحوال

، ولألرملـة حـق النفقـة مـن القيمـة )6() مـن قيمـة الكتوبـاه3/2وعند وفاة الزوج ال تأخذ املرأة إال ثلثـي (    

  .)7(اإلجاملية مام تركه الزوج املتويف حتى تنفذ الكتوباه ويطردها من بيت زوجها املتوىف

طرق، ففي األندلس مـثال غـالوا وخالل العصور الوسطى تحايل اليهود عىل أحكام املرياث، و لجأوا إىل عدة     

 .)8(من مرياث زوجها لتأثر يهود أوربا بالترشيع النرصاين  يف مبلغ الكتوباه عوضا عن حقها يف النفقة 

  

   

                                                 
(1) H.Zafrani : Les Juifs du Maroc, P 99. 

  .91شارل لوران: املرجع السابق، ص-رومانخ -  (2)
  .146ليىل أبو املجد: املرأة بني اليهودية واإلسالم، ص -  (3)
  .146سوزان السعيد يوسف: املرجع السابق، ص -  (4)
  .208ضة: املرجع السابق، صغأبو  -  (5)

(6) H.Zafrani : Les Juifs du Maroc, P 99. 
  .56ليىل أبو املجد: املرأة بني اليهودية واإلسالم، ص -  (7)
  ..58: املرجع نفسه، صليىل أبو املجد -  (8)
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 املرياث حسب القانون القشتايل بفاس:  -ب

وضع يهود قشتالة بعد هجرتهم إىل بالد املغرب األقىص وبالتحديـد إىل مدينـة فـاس، نظامـا جديـدا خـاص     

م، أي بعـد سـنة واحـدة مـن الهجـرة. ويف 1454هــ/858باملرياث. وسنت هذه التكانوت القشتالية بفاس سنة 

تالية، وحررت باللغة اإلسبانية هذه التكانوت حددت قوانني الزواج واملرياث بحضور كل أعضاء الجامعات القش

، و Moise Albrahnesبحروف عربية و وقع عليها ربيني إسبان الذين إستقروا بفاس وهـم: مـوىس الرباهـنس 

 Benjamin ber، و بنيامني باريوسف جاباي Isaac Serulla، وإسحاق سريوال Moise Mamonموىس مامون 

Joseph gabay بصدور تكانوت ثانية كتبت باللغة اإلسـبانية والتـي وافقـت ، وتم التأكيد عىل هذه التكانوت

م)، وصادق عليهـا املوثقـان مـوىس 1497هـ/903( 5242تبت عام  12عليها البيع القشتالية األربع يوم السبت 

، ومـازال يعمـل بهـا إىل يومنـا هـذا، وتـنص Jacob Pariente (1)، ويعقوب برينتيه Moise Valenciالفالنيس 

  شتالية فيام يخص املرياث عىل:التكانوت الق

إن توفيت الزوجة قبل الزوج وكان لها أبناء، فبعد تسديد الديون من اإلرث اإلجاميل يأخذ الزوج نصف ما  -

تركته زوجته من األمالك غري املنقولة واألمالك املنقولة، والنصف الثاين يتقاسمه األبناء ذكـورا وإناثـا بالتسـاوي 

 املتزوجة واألرملة واملطلقة. يستثنى من حق الورث البنت

إذا ماتت الزوجة ومل يكن لها أبناء وبعد تسديد الديون، وبعد عزل ثيابها اليومية، يأخذ الـزوج نصـف مـا  -

 والنصف اآلخر يكون من ورثة زوجته، وتكون األولوية يف هذه الحالة إىل: أموال،من  زوجته تركته

  الزواج.األبناء الذكور من الزوج األول إذ سبق لها  -

 أب الزوجة إن مل يكن لها أبناء. -

 يف حالة عدم وجود ذكر، وإن كان األب متويف ترث البنات. -

 إن مل يكن لها بنات، يرثها إخوتها، وإن مل يكن لها إخوة ترثها أخواتها. -

إن مل يكن للزوجة املتوفية أب أو أم، أو إخوة، أو أخوات يـرث الـزوج ثلثـني، والثلـث البـاقي يرثـه  -

 أقرباء الزوجة من جهة األب.أقرب 

   

                                                 
(1) Elie Malka : Condition et statut légal, P 61. 
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إن تويف الزوج قبل زوجته وترك أبناءا ذكورا و إناثا، وبعد تسديد الديون وبعد عزل ثيابه اليومية عـىل أن  -

ال تزيد قيمتها عن عرشين أوقية، تأخذ الزوجة نصف ما تركه زوجها املتوىف ويقسم النصف اآلخر بـني األبنـاء 

زواجه األول أو الثاين عىل أن يخص للبكر من الذكور قسمني حسب ما نصت عليـه ذكورا وإناثا سواء كانوا من 

  التوراة.

إذا تويف الزوج ومل يرتك أبناء يكون للزوجة نصف الرتكة، ويعود النصف الثـاين ألبنائـه الـذكور مـن زواجـه  -

 األول، وإن مل يكن له ذكرا فيكون من نصيب بناته.

وإن تويف األب قبل اإلبن يرثه إخوته، وإن مل يكن له إخوة ترثـه أخواتـه،  إن مل يكن للزوج أبناء يرثه أبوه، -

)الرتكة، ويعود الثلـث البـاقي ألقـرب أقربـاء الـزوج املتـويف، مـع 3/2وإن مل تكن له أخوات ترث زوجته ثلثي (

رث البنـات مـن العلم أن البنات لن يرثن من األم إن تويف األب أوال ثم األم بعده، ولكن إن توفيـت األم أوال تـ

 .(1)ة) مام يرتكه األب، وهذا يخص البنات غري املتزوجات طبقا للتورا01/1األم كام يكون لهن العرش(

و نستنتج من خالل عرض  ما جاءت به تكانوت الجزائر وتكانوت قشتالة أنه تـم تعـديل يف القـوانني التـي     

ورة يتامزج مع النظام القانوين القـديم الـذي كـان عرفها اليهود عرب العصور، ورغم تحديث القانون، فهو بالرض 

قامئا يف املغرب اإلسالمي وهو نظام املشنا، وأهم تعديل جاء يف هذه التكانوت كان يهـدف إىل تحسـني أوضـاع 

  املرأة والطفل إذ أصبح لألطفال حق وراثة األم بعد أن كان هذا من حق األب فقط.

 الهيربا: -7

وهي جمعية تهتم بالغسل الجنائزي، والصالة عىل امليت، وبناء قربه أي كل ما يتعلق برتتيب مراسيم الـدفن،     

  وتفرض رضيبة عىل عائلة امليت تحدد قيمتها حسب قدرة األرسة عىل الدفع.

ر بعض املؤرخني أنه اختبـأ هـو، ويعود أصل الهيربا إىل الرايب شمعون باريحاي الذي عاش يف القرن الثاين امليالدي، ويذك     

 وابنه وبعض تالميذته مبغارة هروبا من اإلضطهاد وبقوا بها حوايل ثالثة عرش سـنة، ويحـىك أنهـم كـانوا يتغـذون مـن مثـار

  

   

                                                 
(1) Eben Haezer : op.cit, PP 188-193 ; Elie Malka : Condition et statut légal, PP 65-66                                    



 

139 

 

قد فجر نبعا من املـاء يرتـوون منـه، وعنـد خـروجهم مـن  الـلـهشجرة خروب كانت عند مدخل املغارة، وأن  

ه نظرهم جثة مرمية عىل األرض، فقاموا بدفن الجثة، وبعد عودتهم من املدينة قصوا املغارة أول يشء وقع علي

عىل أهلها ما حل بهم، ومند ذلك الوقت قرر سكان املدينة تأسيس جمعية تتكفل مبراسـيم الجنـازة وسـميت 

  .(1)بالهيربا

م 19هـ/13الح فاس يف نهاية القرن كانت الهيربا يف م –تضم الهيربا حوايل أربعني عضوا من األعيان املتدينني     

، يعني رئيس الهيربا من قبل مجلس األعيان مهمته تسيري ميزانية الجمعية ويقوم بتعيـني -(2)تضم سبعني عضوا

عدد من املنتدبني، مقسمني إىل سبعة أقسام بعدد أيام األسبوع، وهم مكلفون بالتـداول بالخدمـة األسـبوعية. 

امليت يقوم به أشخاص مسنني الـراغبني يف عمـل الخـري وكسـب الثـواب حتـى  والغسل الجنائزي، والسهر عىل

  يكون عملهم هذا يف ميزان الحسنات يف حياة اآلخرة.

وينتمي إىل أدىن سلم الهيربا األفراد الذين يقومون بحمل امليـت إىل مثـواه األخـري، وتتقـاىض الهيـربا قيمـة      

مصاريف الدفن قبل الرشوع يف الغسل الجنائزي باستثناء كبار األحبار وأثرياء الجامعة الذي يؤجل فيهـا دفـع 

فإن الغسل الجنائزي تقوم به نساء مسـنات تنتمـني إىل مصاريف الجنازة بعد اإلنتهاء منها، أما بالنسبة للنساء 

  .(3)و تتقاىض مقابل عملهن أجرة الطبقة الفقرية،

و االنتامء إىل الهيربا رشف كبري إذ يحىض العضو فيها باحرتام وتقدير الجامعة، وتخضع طقوس تحضري امليت     

  إىل:

مالبسه يوضع عىل األرض ويغطى مبالئة، كـام  أوال ـ الرهيسة ـ أي غسل امليت، فبعد تجريد امليت من    

تغطى املرايا أو تقلب وهذه العادة معمول بها يف بعض األرس يف بـالد املغـرب. ثـم تبـدأ عمليـة الغسـل، 

ويستعمل املاء الدافئ واملاء البارد، وصابون، وماء ورد، وماء زهر، وأغصان الريحـان والرنـد، وتكـون أواين 

 . (4)ة، ثــم يــتم تقلــيم األظــافر، ويف األخــري ميســح امليــت مبــالءات نظيفــةالغســل الجنــائزي بعــدد ســبع

  

   

                                                 
(1)  Elie Malka : Essai de Folklore des Israélites du Maroc, Paris,1976, P 139 ; L.Brunot et E.Malka :  
Textes Judeo-Arabes de Fès, école du  livre , 1939, P 233, note 2.                                                                           
  
(2) Semach : op.cit, P 90 
(3) Benech : op.cit, P 195 
(4) Elie Malka : op.cit, P 140 
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ربعة ـ ميتوت ـ بيت دين أي العقوبـات اإللهيـة األربـع ألن أوأثناء عملية الغسل يجرى طقس ثاين ويعرف بـ 

ىل حسب املعتقدات اليهودية يتعرض كل فردا إىل أربع عقوبات يف الجحيم، لكن طقوس هذه العادة تنفـذ عـ

األبديـة، ولهـذا  وميـنحهم السـعادةاملوىت من األتقياء فقط حتى يعفيهم الـرب مـن هـذا العـذاب يف الجحـيم 

  يخضع امليت لهذه الطقوس أثناء الوضوء وهي:

: ميدد فيها امليت عىل األرض ويرجم وأثناءها يقـوم أعضـاء الهيـربا بالـدعاء لـه بصـوت مرتفـع ثـم السقيلة    

تشعل شمعة وتحرق أصابع امليت، ثم طقس الحراغ، وفيه يرمي بجثة امليـت بكـل قـوة طقس الرصيفة وفيه 

  عىل األرض ويف األخري الخناق أي التظاهر بخنق امليت بخرقة من قامش.

  وبعد اإلنتهاء من الغسل الجنائزي، توضع ثياب امليت حسب طقوس أيضا:    

يسوت (سرتة)، و العاممرة وشال طقيس يتعمـدون ربـط (مالبس داخلية)، والرسوال، والك العراقية، ثم الكمزة

ثم شال آخر مخيط وهو الكفـن الحقيقـي، ويعـرف  -شيشت –أرشطته حتى يجعلونه غري صالحا ألداء الصالة 

  .(1)بوجه الكفن، أما بالنسبة للمرأة فيغطى نعشها بشال أبيض أو مالئة بيضاء

أثناء القيام بلبس امليت، يوضع إبهامه يف راحة يده بحيـث كام هناك عادة خاصة ليهود املغرب اإلسالمي، ف    

القدير، ثم متدد اليـد مبعنـى تخليـه عـن خـريات الـدنيا. ومتـر فـرتة  أي-شداي – الـلـهتشكل إسام من أسامء 

الحداد عىل امليت بثالث مراحل: األوىل مدتها سـبعة أيـام، والثانيـة ثالثـون يومـا، والثالثـة تسـتغرق سـبعة أو 

و إحدى عرشة شهرا حسب عادات املنطقة، وخالل هذه الفرتة توقد شمعة يف غرفة امليت حتى إنتهـاء تسعة أ 

  .(2)فرتة الحداد، ثم تحمل الشمعة إىل البيعة، وترمز الشمعة إىل بقاء روح امليت مع أهله طوال سنة

كام هناك عادة غربية عند اليهود وهـي أنـه عنـدما يرشـع أعضـاء الهيـربا وضـع     

 يت داخل القرب تبدأ يف املزاد، فالذين يدفعون أكرث يكـون لهـم الفضـل يف إمسـاكامل

  

   

                                                 
(1) Essai du Folklore : P 143 ; H.Zafrani : Mille ans de vie juive, PP 102-109:  Elie Malka.  
(2)  H.Zafrani : op.cit, PP 107-111. 
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  .(1)امليت من رأسه وكتفيه عند الرشوع يف وضعه بداخل القرب، أما الذين يدفعون أقال فيمسكون برجيل امليّت 

  التقويم واألعياد عند اليهود.: ثانيا

مل ينفرد اليهود عن النصارى واملسلمني بكرثة أعيادهم فقـط، وإمنـا لطقوسـهم املميـزة واملعقـدة مـام جعـل     

اليهود يدخلون تعـديالت عـىل تقـوميهم حتـى يتمكنـوا اإلحتفـال بهـذه األعيـاد كـام نصـت عليـه تعـاليمهم 

  العقائدية.

 التقويم اليهودي: -1

التقويم مهم جدا لتنظيم و تحديد األعياد واملواسيم ألي مجتمع، فالتقويم عند املسلمني يبدأ بهجـرة الرسـول صـىل     

عليه وسلم، ويبدأ التقويم عند النصارى مبولد املسيح عليه السالم، أما التقويم اليهودي فيبـدأ بخلـق العـامل، وقـد  الـلـه

  .(2)قبل ميالد املسيح عليه السالم 3760ة حسب التواريخ التوراتية بعام حدد حاخامات اليهود بدء تاريخ الخلقي

   

                                                 
(1) L-brunot et E.Malka : Textes Judéo-Arabes, PP 234-235 

  .9، ص1994غازي السعدي: األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، عامن، دار الجيل للنرش،  -(2)

  امليالدية  بالشهورما يقابلها  عدد األيـــام اليهوديبالتقويمشهور السنة 

  أكتوبر يوما30  ترشي -1

  آخر أكتوبر ـ نوفمرب يوما30أو29  حشفان -2

  آخر نوفمرب ـ ديسمرب يوما30أو29  كسلو -3

  آخر ديسمرب ـ جانفي يوما29  طيبت -4

  آخر جانفي ـ فيفري يوما30  شباط -5

  آخر فيفري ـ مارس يوما29  آذار -6

  مارس ـ أفريل آخر يوما30  نيسان -7

  آخر أفريل ـ ماي يوما29  أيار -8

  آخر ماي ـ جوان يوما30  سيوان -9

  آخر جوان ـ جويليا يوما29  متوز -10

  آخر جويليا ـ أوت يوما30  آب -11

  آخر أوت يوما29  إيلول -12
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والتقويم اليهودي معقد، ألن الشهور فيه تتبع الدورة القمرية فهي مكونة إمـا مـن ثالثـني يومـا أو تسـعة     

وعرشين يوما، بينام يتبع يف حساب السنني الدورة الشمسية، فوقع فرق بني السنة الشمسية والسـنة القمريـة 

شـهر آذار الثـاين، وهـذا حتـى يتطـابق  احد عرش شهرا، مام جعل اليهود يضيفون شهرا مدته ثالثون يوما هـو

يسية مكونة مـن ثالثـة عرشـ شـهرا كـل بالتقوميان ويستطيع اليهود اإلحتفال باألعياد وبذلك تصبح سنتهم الك

  ، وشهور السنة اليهودية وما يقابلها من الشهور امليالدية كام هو موضح يف الجدول اآليت:)1(ثالث سنني

بشهر نيسان وليس بشهر ترشي، وهي عادة قدمية مصدرها األهميـة الخاصـة  ويبدأ اليهود السنة الجديدة    

لشهر نيسان عند اليهود، ففي هذا الشهر خرج موىس عليه السالم بقومه من مرصـ، وهـو أيضـا الشـهر الـذي 

   . )2(يحتفل فيه بأهم أعيادهم وهو الفصح

 األعياد اليهودية:  -2

لليهود أعياد ومواسيم يحتفلون بها حسب طقوس خاصة، وميكـن تقسـيم أعيـاد اليهـود إىل: أعيـاد رشعيـة     

  وأعياد غري رشعية يحتفل بها، وأعياد خاصة بيهود املغرب اإلسالمي دون غريهم من يهود العامل.

 األعياد الرشعية:  -أ

  .)3(وهي األعياد التي نصت عليها التوراة وهي خمسة    

: أو عيد رأس السنة يحتفل به يف أول شهر ترشين ويدوم ثالثـة أيـام بـالرغم مـن أن روش هلشاناه -1-أ

العيد ليس له ذكرى تاريخية معينة كام هو عنـد املسـلمني أو النصـارى. ويكـرث يف هـذه األيـام الصـالة 

ن أحقام الذي وقراءة التوراة، ويعترب عيد عتق وحرية لخالصهم من فرعون كام يعد ذكرى لقتل جدليا ب

  )4(واله بنوخد نرص عىل بقية اليهود يف فلسطني بعد اإلستيالء عليها

   

                                                 
  .162حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -(1)
  .164؛ حسن ظاظا: املرجع السابق، ص10غازي السعدي: املرجع السابق، ص -(2)
  .189- 187، ص8املصدر السابق، ج؛ النويري: 436، ص2القلشندي: املصدر السابق، ج -(3)
-648 ؛ محاسن محمد الوقاد: اليهود يف مرص اململوكية يف ضوء وثيقة الجنيزة168حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -(4)

  .367، ص1999م؛ الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1517-1350هـ/923
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ولهذا العيد طقوس، فيلبس الثوب األبيض ويحرم عىل اليهود ارتداء الثياب ذات اللـون األسـود، كـام للعيـد     

طقوس غذائية يجب التقيد بها إلبعاد الحسد والعني ولجلب الخري والسعادة، فيمنع إسـتعامل امللـح، والخـل، 

 بدال من الزيتـون األسـود، ويكـرثون مـن والليمون، ويتم تعويضها بالسكر والعسل، ويستهلك الزيتون األخرض

أكل الفواكه كالتفاح والتني والتمور والرمان والخرض ذات اللون األخرض حتى تعـود علـيهم بـالخري. ويسـتهلك 

لسـيدنا  الـلــهالسمك ألنه رمز الخصوبة ويبعد الحسد. ويأكلون يف هذا العيد أيضا رأس الغنم للتذكري بوعـد 

ة إسحاق، وهناك إختالف طفيف يتمثل يف كرثة إسـتهالك يهـود تـونس للثـوم وهـو إبراهيم ونسله بعد تضحي

  .)1(رمز التخلص من األعداء، أما يف املغرب األوسط واملغرب األقىص فيكرثون من أكل التمور

يكون يف التاسع من ترشين وهو أهم األعياد اليهوديـة عـىل اإلطـالق ويعتـرب  :-عيد يوم الغفران - كيبور -2-أ

، يبدأ العيد قبل غروب الشمس ويستمر إىل ما بعـد غـروب )2(س يوم يف السنة ويطلق عليه سبت األسباتأقد

  .)4(، ويصومون يف الليل والنهار، ويتفرغون للعبادة)3(شمس اليوم التايل

ويقوم يهود املغرب اإلسالمي يف هذا العيد بذبح الطيور ذات الريش األبيض ويفضـل الـدجاج رمـز 

والغفران، وينتهي الصوم بتناول الحلويات، ففي تونس مثال تصنع حلوة "البولو" مصنوعة بالزبيب أما الطهارة 

  .)5(يف املغرب األقىص فيصنع خبز الجوز

يبدأ اإلحتفال به يف الخـامس عرشـ مـن شـهر ترشـين ويـدوم سـبعة  :-عيد املظلة –العرش سكوت  -3-أ

، ألنه يحدد اإلنتقال من عام زراعي إىل عام آخـر، وهـو عيـد ، ويعرف هذا العيد أيضا بعيد الحصاد)6(أيام

، وبعـد أن تلقـى فلسـطنيخروج بني إرسائيل من مرص بعد فرارهم من فرعون وقبل أن يدخلوا إىل أرض 

 موىس الوصايا العرشة   عىل جبل طور، جلس بنو إرسائيل داخل املظال التي حمتهم من املطر والشـمس، 

  

   

                                                 
(1) Chouraqui : op.cit, P 173 

  .12صغازي السعدي: املرجع السابق،  -(2)
  .143، ص1989جيالن عباس: األعياد واالحتفاالت، القاهرة،  -(3)
  .187؛ النوري: املصدر السابق، ص436القلقشندي: املصدر نفسه، ص -(4)

(5) Chouraqui : op.cit, P 173 
  .13؛ غازي السعدي: املرجع السابق، ص145جيالن عباس: املرجع السابق، ص -(6)
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م بعيد فرحة التوراة الـذي يسـمى بــ "سـمحت التـوراة"، ويف هـذا 9هـ/3إبتداء من القرن وإرتبط هذا العيد 

العيد كان اليهود ينتهون من قراءة كتب موىس الخمس، وكان اإلحتفال يبدأ مبوكب تحمل فيه لفـائف ويـدور 

  .)1(األطفال أقل من سن الثالثة عرش حول منصة القراءة يف املعبد تحت مظلة شال التوراة

ويتناول يهود الجزائر يف هذا العيد رشبة فول أما يهـود املغـرب األقىصـ فيعـدون رشبـة مـن اليقطينـة أي     

، كام يأكل الخبز املدقوق ممزوجا بالحليب والعسل رمز التوراة، كـام كـان هنـاك عـرف سـائد عنـد )2(الكوسة

كـرايس بـداخل املعبـد حتـى اليهود يف هذا العيد وهو أخذ كل شخص غصـنا مـن األغصـان ويرضـبون عـىل ال

  .)3(تتساقط أوراق الغصن رمزا لسقوط ذنوبهم التي ارتكبوها طوال السنة

، ويعـرف أيضـا بعيـد خبـز )4(يحتفل به يف التاسع من شهر نيسـان :-عيد الفصح أو عيد الربيع –بيساح  -4-أ

سبعة أيـام عنـد القـرائني ومثانيـة ، وقد اختلفت الفرق اليهودية حول مدة اإلحتفال بهذا العيد، فهي )5(الفطري

، ويعد االحتفال بهذا العيـد مبثابـة إحيـاء ذكـرى نجـاة بنـي إرسائيـل مـن )6(عند الربانيني، وستة لدى السامرة

فرعون، و خالصهم من العبودية يف مرص، وكلمة فصح تعني يف التـوراة الضـحية التـي ضـحى بهـا إرسائيـل يف 

ر إسمه عيد الفطائر ملحق بعيـد الفصـح فهـو يبـدأ يف اليـوم الخـامس الرابع عرش من نيسان، وهناك عيد آخ

، وكان يحتفل بهذا اليوم بأكل الخبز دون إضافة امللح والخمرية تذكارا )7(عرش من نيسان وفقا ملا ورد يف التوراة

ن بأنهم عند فرارهم مع موىس من وجه فرعون مل يكن لديهم الوقت النتظار العجـني حتـى يخمـر، ويعتـرب مـ

  .)8(يأكل خبزا مخمرا يف هذا اليوم كأنه فصل نفسه عن الدين اليهودي

      

   

                                                 
  .374-373؛ محاسن محمد الوقاد: املرجع السابق، ص204- 203نفسه، صجيالن عباس: املرجع  -(1)

(2) A-Chouraqui : op.cit, P 173 
  .170-169حسن ظاظا: املرجع السابق، ص -(3)
 Haim Zafrani :Mille ans de vie                                             ؛ وانظر:14غازي السعدي: املرجع السابق، ص -  (4)

Juive, P 239  
  .187؛ النويري، املصدر السابق، ص437القلقشندي: املصدر السابق، ص -  (5)
  .14غازي السعدي: املرجع نفسه، ص -  (6)
  .8-5: 23؛ سفر الالوين: 7-6:  12سفر الخروج:  -  (7)
تراثهم وهذا يبني مدى تداخل  أ. رغيف رابع رمز ليهود اإلتحاد السوفيايت املضطهدين والذين فقدوا-م-يضاف اآلن يف الو -  (8)

  . 15التجربة الدينية مع  التجربة القومية يف الوجدان اليهودي الصهيوين: غازي السعدي، املرجع نفسه، ص
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لليهـود  الـلــهويف هذا العيد يوضع عىل املائدة أربعة أقداح من النبيذ يرشبها أفراد األرسة وهي ترمز لوعـود 

ن أن ميسه بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مرص بنفسه دون وساطة عىل أن يكون هناك قدح خامس يرتك دو 

 قبل قدوم املسيح املخلص، ويحـرم العمـل يف اليـومني األول ءأحد ألنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السام

  .)1( مقدسنينيواألخري ألنهام يعتربان يوم

ويف بالد املغرب اإلسالمي يحرض اليهود يف هذا اليوم رشبة خرضـ، فمـثال يف تـونس يصـنع "املسـقي"، وهـو     

طبيخ مصنوع من اللحم والخرض والفطري املدقوق،   ويف الجزائر يحرضون نفس الطبـيخ ويسـمى "بالسـقية"، 

  .)2(أما املغرب األقىص فيحرضون الرتفاس مع خرض ولحم خروف مشوي

، ويحتفـل بـه يف )3(: ويسمى بيوم البكورة أو عيد الشفوعوت يف سفر التثينةيد الحصاد أو عيد العنرصةع -5-أ

لشـيوخ بنـي  الـلــهالسادس من سيوان وهو ذكرى لنزول الوصايا العرش عىل مـوىس عليـه السـالم، ومخاطبـة 

ـتا أي االجـ ، ويصـنعون يف هـذا )4(تامعإرسائيل مع موىس عىل جبل طور سينا، ويسمى هذا العيد أيضا بــ عرش

  اليوم الحلوى.   

 أعياد غري رشعية:  -ب

  اليهودي منها.وهي ذكرى لبعض مراحل التاريخ  وهي األعياد التي مل ترد يف التوراة    

: يبدأ يف الخامس والعرشين من شهر كيسلو، ومدته مثانيـة وهـو ذكـرى إلنتصـار الحاخـام عيد الحنوكة -1-ب

  ق م.165املقاومة اليهودية سنة األكرب متاتيا زعيم 

  .)5(عندما حاول الحاكم البطلمي انطيوخوس إرغام اليهود عىل عبادة األصنام

، ثم يقومون بالصالة وقراءة )6(ويف هذا العيد يشعل اليهود الشموع أمام مدخل البيت    

ــوم ــذا الي ــز يف ه ــل ممي ــنع أك ــه، ويص ــل تناول ــام قب ــاركون الطع ــروج، ويب ــفر الخ  س

  

   

                                                 
  .16- 15غازي السعدي: املرجع نفسه، ص -  (1)

(2) A.Chouraqui : op.cit, P 174 
  .16-10:  12سفر التثنية:  -  (3)
  .188؛ النويري: املصدر السابق، ص437ق، صالقلقشندي: املصدر الساب -(4)
  ؛ وانظر:256-255، ص1992القاهرة،  أحمد النارصي: تاريخ وحضارة مرص والرشق األدىن يف العرص الهينستي، -(5)

                                                                       Haim Zafrani :Mille ans de vie Juive, PP 258-259  
  .387محاسن محمد الوقاد: املرجع السابق، ص -  (6)
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 و-بالعسـلوهـو نـوع مـن السـفنج  –معمول بقمح و زيت محروق، كام يصنع كسكس بالدجاج والسـفريي  

  مقروط بالعسل.

: ويسمى أيضا بعيد آستري وهـو ذكـرى لنجـاة اليهـود بفضـل تـدخل آسـتري عيد البوريم أو عيد النرص -2-ب

  .)1(اليهودية وهي زوجة أحد ملوك الفرس

هـذا ليلـة ويف هذا العيد تصنع الحلويات وتوزع عىل الفقراء و األصدقاء حتى األصدقاء من املسلمني، ويف      

العيد يصنع فطري محيش بالتمر، وكذلك قمح مدقوق ممزوج باللنب، ويف آخر نهار يوم العيد يحرضون السـمك 

ألنـواع مـن املـأكوالت رغـائف صـغرية مـن ولحم بخرض، ودجاج. أما يف بالد املغرب اإلسالمي فيضيفون لهذه ا

الخبز، محشية ببيضة مسلوقة، وتسمى بعني عامن وهي ذكرى لتحطيم املعبد، وإبعاد الحسد، وجلب النحس 

  .)2(ألعداء إرسائيل

 أعياد خاصة بيهود املغرب اإلسالمي:   -ج

ـعية والتـي يشـ إىل جانب احتفال يهود املغرب اإلسالمي باألعياد الرشعية وغري رتكون فيهـا مـع الرش

يهود العامل، إال أن هناك عيدان خاصان بيهود املغرب اإلسالمي وظهرا بعـد إنتشـار الحركـة الصـوفية القباليـة 

  وظهور كتاب الزوهار خاصة يف مطلع القرن الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي، وهام:

أشـهرها هيلولـة الـرايب شـمعون باريوشـع : وهي مناسبة يحتفل بها باألولياء وأصحاب الكرامات الهيلولة -1-ج

آيـار، وينتقـل اليهـود إىل مـدافن األوليـاء  18وهو من أشهر القبالني يحتفل به يف كل بالد املغـرب اإلسـالمي يف 

كمدينة تلمسان يندمج يف هذا العيد األغنياء مع الفقراء، ويقيمون الصالة، ويقرأ بعض ما جاء يف التوراة وكتاب 

الشـموع ويغنـي الحـارضون بصـوت مرتفـع لجلـب القـوات الخفيـة حسـب إعتقـادهم حتـى القباال، وتشعل 

تخلصهم من متاعبهم، ومشاكلهم و أمراضهم، وتتبع األغاين برقصات صوفية ويطلقون رصخات قوية كلام إزداد 

حامسهم معتقدين أن روح الويل الصالح ستزورهم يف منتصف الليل وتسـتجيب لـدعائهم، ويسـهر الحاخامـات 

 ، وحتــى بعــد عــودة املحتفلــني لحيــاتهم العاديــة، تبقــى(2)بقيــة الليــل يف قــراءة الزوهــار، واألناشــيد، والصــالة

   

   

                                                 
  .64، ص1931، 2محروز فارحي: كتاب الصلوات حسب طقس السفارديم، تعريب هالل يعقوب فارحي، ط -(1)

(2) A-Chouraqui :op.cit, P 174. 
(3) Chouraqui :Ibidem, PP 212-213 ; H-Zafrani : Mille ans de vie juifs, PP 116-117. 



 

147 

 

الحركة نشيطة ويستمر الحجاج يف تقديم الصدقات و قيام الصالة إىل غاية حلول عيد الفصح، وأهـم مقامـات 

ومقــربة الركيّــز اللــذان قــدما إىل الجزائــر يف  الحــج لألوليــاء الصــالحني اليهــود، مقــربة الــرايب إيفــراييم عنقــاوة

، ومقربة ريباخ  وراشيباخ، كام يجتمع يهود تونس قرب معبد الغريبة بجربـة وبالحامـة عنـد )1(م15هـ/9القرن

  .)2(قرب يوسف الفايس

العريب -: هو عيد خاص أيضا بيهود املغرب اإلسالمي، وميمونة كلمة مشتقة من اللفظ العربيامليمونة -2-ج    

أنها تحريف لكلمة يـوم أمونـة أي  -فهناك من يفرس امليمونة –ومعناها الحظ، وال يعرف أصل هذه املناسبة 

 يف شهر نيسان، وسـوف يوم اإلميان، وذلك حسب ما جاء يف التلمود:" أن أبناء إرسائيل تم تحريرهم من األرس

يحررون مستقبال يف نفس هذا الشهر.". وملا ّمر الوقت ومل يظهـر املسـيح وحتـى يبعـد اليهـود اليـأس عـنهم 

وحتى ال يفقدون األمل جعلوا من هذا اليوم يوم عيد يحتفلون به بعد اإلنتهاء مـن االحتفـال بعيـد الفصـح، 

السعادة، فيرتكون أبواب منازلهم مفتوحة لجلب السعادة وهو مرحلة لحياة جديدة يحتفل بهذا العيد برموز 

والرخاء والربكة، ويرتدون مالبس األعياد واملناسبات ويتبادلون التهـاين " تربحـوا وتسـعدوا "، ويف هـذا اليـوم 

ـاء ويـزين بخمـس حبـات مـن الفـول األخرضـ، وخمـس بيضـات،  يحرضون سمكا طازجا يغلف بأوراق خرض

ـاء وسـنابل وخمس نقود فضية أو ذهبي ة ثم يوضع السمك داخل الدقيق، وأوراق من الزهور وأعشـاب خرض

من القمح أو الشعري وحليب. كام تحرض يف هذا اليوم حلويات إلبعاد الحسد والعني واإلنتفاع بحامية القوات 

ملسـلمون الخبـز ويف هذا العيـد يقـدم ا -موفليتة  –اإللهية، وأشهر ما يحرض يف هذا اليوم من الحلويات بغرير بعسل 

، وهو رمز من رموز التعايش بني املسلمني واليهود. وهناك من يرجع كلمة امليمونة إىل الكلمة العربيـة )3(املخمر لليهود

  .)4(ألن يف هذا العيد يذهب اليهود إىل نهر أو ينبوع يغسلون فيه أيديهم وأرجلهم -البحر -اليم أو -املاء–ميم 

   

                                                 
(1) I-Rouche : Un Grand Rabbin à Tlemcen au XVes, B.S.G.A, ; fascicule 204.                                              
  
(2) A-Zaoui : Djerba ou l’une des plus anciennes Communautés juives, de la diaspora, R.E.J , 1950, PP 
1929-136.                                                                                                                                           
(3) A-Chouraqui : op.cit, P 217. 
(4) Hirschberg : op.cit, P 80, H. Zafrani : Mille ans de vie juive, PP 243-244. 
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  واألمثال الخاصة باليهود يف املغرب اإلسالمي: عادات وتقاليد ثالثا

  بعض عادات وتقاليد اليهود يف املغرب اإلسالمي: -1

يعد املجتمع اليهودي من أكرث املجتمعات تشامئا، كثـري الخـوف مـن الحسـد والعـني والسـحر، لهـذا نجـد      

كة، وتتشـابه بعـض عـادات اليهودي شديد الحرص عىل استعامل كل الوسائل إلبعاد النحس وجلب الخري والرب 

  يهود املغرب اإلسالمي بعادات األهايل املسلمني، ومن هذه العادات :

 :ومخلوق ضعيف  الـلـهألن البنت هي مهدية من عند  -وهي عادة خاصة باملولود الذكر فقط  التحديد

ذكرا، فإن هـذا املولـود الضـعيف يكـون معرضـا لرضـر الجـن يف  افعندما تضع املرأة مولود –ال يخافها الجن 

أيامه السبعة األوىل قبل إختتانه، فعند الوضع تقوم القابلـة برسـم خـط بالرمـاد عـىل جبـني املولـود يسـمى 

بالخموسة، ويربط يف ذراعه كيس صغري به شب وحرمل إلبعاد العني والجن، ثم يوضع فوق باب املنـزل رأس 

، ويوضـع تحـت فـراش املولـود وبجانـب (1)الفخار، وخمس حبات من الفلفل األحمر وشوكديك وتيجان من 

  Hzabotرأسه سكينا وملحا إلبعاد الجن والخوف، ثم يـأيت الـرايب بصـحبته خمسـة أطفـال ومعـه الحزابـوت 

 ) وهو عبارة عن أوراق ترسم عليهـا يـد وسـمك وتكتـب عليهـا بعـض األسـامء التوراتيـة6 رقم انظر الشكل(

ابوت عىل النافس، وتقدم لهم الحلـوى. ويوضـع الحزابـوت عنـد رأس الرسـير املقدسة، ثم يقرا األطفال الحّز 

وعند مدخل الباب، ويستمر هذا التحديد طيلة أسبوع، ويف منتصف كل ليلة طيلة أسبوع، يغلق بـاب غرفـة 

ن هذه الطقـوس تدخل امرأة عجوز ثم بعد الفـراغ م  املناسبـة،وميسك واحد من أفراد أرستها النافس جيدا، 

أن تكون كفيفة، وتبقى طوال الليل ترتل أدعية متبوعة بطرقات سكني وشوكة عىل طبق مـن  الغرفة ويّفضل

  .)2(النحاس لتخويف الجن وإخراجه من الغرفة، ومازالت هذه العادة قامئة إىل يومنا هذا

   

   

                                                 
(1) L.Brunot et E.Malka : Textes Judéo-Arabes de Fès, PP287-291 ; A-Chouraqui : op.cit, PP 203-204 ; 
Benech : op.cit, P 198.                                                                                                                            
(2) Flamand : Diaspora en terre d’Islam, Casablanca, 1958, T II, P 54. 
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  .)1(كام مينع إخراج أية مادة سائلة من البيت مدة أربعني يوم خوفا من أن يجف حليب األم   

 - Piyyutim –ام غكام هناك عادة مميزة لسكان بالد املغرب، فأثناء وضع األم ملولودها تقوم نساء برتديد أن    

  وأشهر هذه األنغام ما ييل:

  يا قابلة يا سوسية (نسبة إىل مدينة سوس)

  كل ما سديت شوية

  نقوم انهار السابع  نخرز لك مكسية

  يا قابلة يا مقبولة

  يل ملبرشة يا ميمونة

  برشتيني يعطيك الخري

  .(3)نعطيك حاجة مثمونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Elie Malka : Essai de Folklore des Israélites du Maroc, P 39  
(2) Haim Zafrani :Mille ans de vie Juive, P 54     
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وال يقرب الزوج زوجته مدة أربعني يوم إن كان املولود ذكـرا، وثالثـة أشـهر وعرشـة أيـام إن كـان املولـود بنتـا،  

  (1).وهذه عادة دينية بحثة

سبق اإلشارة إىل أنه أثناء حفل إختتـان املولـود يف اليـوم الثـامن مـن  :-فكّان الكوهني-فدية املولود األول  -ب

والدته يتم تسميته، ويف اليوم الواحد والثالثني يكون االحتفال بعادة وهي فداء املولود الذكر األول إن مل يكـن مـن 

 بعـدها بقليـل يرجـع الـريب بني أقاربه ريب، ففي هذا اليوم يقوم األب بتقديم إىل الريب مصاغ أم املولود كفدية، ثم 

  

   

                                                 
(1) Haim Zafrani :Mille ans de vie Juive, P 54. 

 : أحجبة املغرب األقىص6الشكل
J.Laredo : les Juifs Maghrebins, ed Brepols, 1989. P22 
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هذه املصاغات إىل األب مقابل مبلغ مايل، يضعه الريب يف صندوق التربعات الخاص بالفقراء املنتمني إىل القريـة 

 .)1(-حوايل خمس عرشة فرنك –أو املدينة، وكانت قيمة الفدية يف هذه الفرتة خمسة شكاليم 

وهي عادة منترشة بني يهود فاس إلبعاد العـني، وتقـوم بهـذه العمليـة امـرأة  : –التصبري –القياس بالشرب   -ج

  وتحمل منديال وتبدأ يف التبصري وأثناء القيام بهذا العمل تتبعه بالعبارات التالية:

  " رب إبراهام، رب إسحاق، رب يعقوب

  نسل ابن يوسف القّدس

  الذي مل تصبه عني الحسود

  ، عني الرببري والرببرية ومساكن الربص، الذي يدخل بعصاهالذي مل تراه عني الجار والجارة

  الذي يخرج بثوبه

  عني أبوك وعني أمك

  الذي نظر إليك بعني الحسد

  لتنفجر عيناه كالكسكس

وكلام تتلفظ املرأة بهذه التعاويذ تقيس املنديل بالشرب، وإن بقى يف نهاية الشرب جزء القياس كبري فعني     

  .)2(وإن كان صغريا فعني الحسود من رجلالحسود سببها امرأة، 

: أي عني الحسود، يعتقد اليهود إن أصابهم مرضـا سـببه عـني الحسـد أو سـحر، أو مـس مـن العني الحارة –د 

فمثال إذا خاف يهودي من أن يصاب بعني الحارة عنـد اقتنائـه شـيئا جديـدا، وخاصـة إن هنـأه الـبعض  .الجن

والنساء اليهوديـات أكـرث تخوفـا مـن العـني، فـإن نظـر إلـيهن  . الحارة"فيقول يف نفسه "ريب اهديني من العني

ــاس إذا نظــرت مســلمة بإعجــاب إىل طفــل ــة مكن ــا يف مدين ــتلفظن بصــوت منخفض"العمــى"، أم  مطــوال، ت

  

   

                                                 
(1) E-Malka : Essai de Folklore, P 37, note 3 
(2) E-Malka : Essai de Folklore, P 108 
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يهودي تتوجه لها أم الطفل بالعبارة التالية: "أعرات بارت زالت "، فكلمـة أعـرات تعنـي لتنفجـر عينـاك، أمـا  

  .)1(الكلمتني األخريتني فال معنى لهام أضيفا للوزن فقط

  اليهود يف األمثال العربية باملغرب اإلسالمي: -2

، ومتيزت الثقافة الشعبية بكرثة األمثال التي تناقلتها إن الرواية هي الثقافة السائدة يف بالد املغرب اإلسالمي    

  األجيال عرب العصور.

واألمثال الخاصة بيهود املغرب عديدة ومتنوعـة، وتعكـس نظـرة املسـلم لليهـودي، ونفهـم مـن خاللهـا أن     

  .)2(اليهودي يوصف بكل أنواع الصفات الخبيثة، وأنه هو املسؤول عن حدوث املصائب

ويوصف اليهودي يف األمثال الشعبية بالحيلة، والبخل، والقذارة إىل غريهـا مـن الصـفات القبيحـة جسـدية     

كانت أم نفسية، إىل أن قلة من الباحثني الذين إهتموا بجمع هذه األمثـال وتصـنيفها حسـب املواضـيع، ومـن 

األمثـال يف الجزائـر واملغـرب، إال أنـه  الباحثني الجزائرين الذين جمعوا هذه األمثال محمد بن شنب يف كتابـه:

  ومن هذه األمثال: )3(أوردها كام هي ومل يصنفها بل وضعها حسب الرتتيب األبجدي

 يف موضوع الجنب:  - أ

  التحزيم للنرصاين، والشغل لليهودي.

  .)4(الحشيشة يهودية وموالها دميا خواف

  .)5(ي أوالدو غري باملّيماليهودي ما يقّر 

 . )6(اليهودي، ما تعمل الخري ما يوصلّك للعارإفعل ما قال 

 يف موضوع الخبث والنية السيئة:  - ب

  اليهودي إذا غش املسلم كيكون فرحان يف ذاك اليوم.

  .)7(قالوا عولت عليها يا سيدي ! قالوا ينعل بوك يا اليهودي

  اليهودي إذا اضحك للمسلم أعرفوا للغش محتزّم.

   

                                                 
(1)  Ibidem : PP 102-103. 
(2) W.Marçais : Textes Arabes de Tanger, Paris, 1911, P 186, note 45. 
(3) M.Ben Cheneb : Proverbes de l’Algérie et du Maghreb, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003. 
(4) L.Brunot et E.Malka : Textes Judéo-Arabes, P 162.                                                                                      
(5) M.Ben Cheneb : op.cit, P 63 (2059M). 
(6) P.Flamand : Un Mellah en pays berbère, Paris, 1952, P 104. 
(7) A-Chouraqui : op.cit, P 167                                                                                                                           
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  ديال نحاس.اليهودي إذا كان ذهب يكون الفول 

  املاكلة والشتمة حال الجنان ديال اليهودي.

  إذا ألقيت اليهودي هاين أركلوا قبل ما يركلك.

  . )1(إذا خّرج اليهودي من يّد بوه عليه اليل طاح يف يدّ 

 صلة اليهودي باملال:  -ج

  أفلس من اليهودي نهار السبت.

  .)2(وين مشاو أدراهمكم يا اليهود قالوا يف السبوت والعيود

  .)3(-يقال هذا املثل عىل كاتم األرسار -صندوق بني إرسائيل

  .)4(اليهودي من عني لتزنان لتفكر العقود دبابا

 عدم الثقة يف اليهودي إن أسلم:  -د

  اليهودي ليكون مسلم إال بعد أربعني جد.

  .)5(ال تثق باليهودي إذا أسلم ولو أبقى أربعني عام

  اليهودي يهودي ولو كان عىل أربعني عرق.

  .)6(اتقوا اليهود والهنود ولو كان ولد سبعني بطنا

 تحديد األعياد اليهودية للفصول:   - ه

  كيف تخرج الفطرية الحايرة ترفد الحصرية.

  إذا خرجت الفطرية ما بقات يف السام طرية.

  .)7(إذا طاحت الفطرية يف الطني يشبع الغني واملسكني

  ليستهل النهار بالسبت فالهم يبقى منبوت.

 .)8(يناير بالسبت يكون العقل فيه متثبت إذا أدخل

  

                                                 
(1) R-Attal : Les Juifs dans le proverbe Arabe du Maghreb, R.E.J, 1963, P 421. 
(2) M.Ben Cheneb : op.cit, P 32 (1959M). 
(3) Ibidem : P 195 (2591-A). 
(4) R.Attal : op.cit, P 424. 
(5) Ibidem.                                                                                                                                                           
(6) M.Ben Cheneb : op. cit, P 63 (2062 M). 
(7)  Ibidem : P 68. 
(8) R.Attal : op.cit, P 425. 
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 الحذر من اليهودي:  -و

  يل ينكح اليهودية يلصق املرض فيه صباح وعشيا.

  املاء بالدود أحسن من خري اليهود.

  إذا أرجع الحكم لليهود أدخل الدارك وسد.

  اعمل الخري ولو فاليهود يحفظك من العدو والحسود.

  .(1)يف فراشهم تهم، اليهود كول مكلتهم وال تنعسالنصارى أنعس يف فراشهم ال تاكل مكل

  .(2)اصحب اليهودي ينفعك يف هذه وهذه

  .(3)مكلة البناي يف دار اليهود

  رسق النصارى واليهود وخيل الجران شهود.

  .(4)كفقري اليهود ال دين وال دنيا

  .(5)خسارة يف اليهودي عينيه

  .(6)اليهودي يف السفود، النصارى يف الصنارة

  .(7)حديدي، وأصفر يهودي إىل مواله يويل قطّع يل يّديأرزق 

  .(8)البغل ما ينىس الصكة واليهودي ما يروح املكة

  كليمة يف الصباح، كليمة فالعشية ردت املسلمة يهودية.

 مشيت للمالح وعيّطت يا العاشقني يف النبي. 

 وصف اليهودي بصفات قبيحة:  - ز

  .)9(من طنجة لفرنجة ملقابر اليهود

  .)10(يجعلك من جنة عربوق النار من تحت والحطب من الفوق الـلـه

   

                                                 
(1)  Flamand : Un Mellah en pays berbère, P 117 
(2) R.Attal : op.cit, PP 425-426 
(3) M.Ben Cheneb : op.cit, P 270 (2906-AM) 
(4) M.Ben Cheneb : op.cit, : P 171 (51463. AM) 
(5) R.Attal : op.cit, P 427 
(6) M.Ben Cheneb : op.cit, P62 (2058 M) ; Brunot-Malka :Textes Judéo Arabes, P 394, n° 88 
(7) Ibidem : P 79 (2110 S) 
(8) Ibdem : P 116 
(9) M.Ben-Cheneb: op.cit, P 288 (1823) 
(10) R.Attal : op.cit, P 427 
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  عازب اليهود.

  باين عىل قبور اليهود قلة الرحمة.

  .)1(-يقال أيضا عىل الشخص الذي يتظاهر بالغنى -أفلس من اليهودي

ورغم هذه األمثال التي تصف اليهودي بصفات القبح إال أن هناك بعض األمثال ذكرت اليهـود بيشـء مـن      

  الخري.

  .)2(اليهودي رصيح وال لّعاب األديان

  .)3(اليهودي يف البيت وال راجل خبيث

ط األرسية والجامعية و نستنتج مام سبق ذكره أن الحياة االجتامعية عند اليهود تتميز باملحافظة عىل الرواب    

  يف نفس الوقت وبنفس الحرص.

والعالقة االجتامعية اليهودية قامئة عـىل النصـوص التوراتيـة والتلموديـة، ومـام يالحـظ أن أحكـام التلمـود     

جاءت معارضة لحقوق املرأة رغم أن هذه األخرية هي املسؤولة األوىل عـىل تطبيـق واحـرتام الرشـيعة داخـل 

  عىل القيام بالواجبات املقدسة. البيت ألنها تسهر

ورغم التعـديالت التـي تخضـع لهـا الترشـيعات اليهوديـة مبـا يـتالئم واألوضـاع االجتامعيـة، واالقتصـادية،     

والسياسية، إال أن املرأة ظلت ليس لها إال بعض الحقوق القليلة جدا يف املرياث، فهي ال ترث األب وال ترث األم 

زوجها رغم أن الزوج يرث كل ما لزوجته من أموال، كام أباحـت الرشـيعة اليهوديـة وليس لها الحق يف مرياث 

تعدد الزوجات وقد حدد التلمـود للرجل العادي أربـع زوجــات، كـام متيـز املجتمـع اليهـودي بـبعض األمـور 

وطقـوس دفـن أو اإلسالمي كـزواج اليبـوم  االجتامعية املرتبطة بالرشيعة، والتي ال نجدها يف املجتمع النرصاين

  امليت خاصة تلك الظاهرة الغريبة وهي املزاد عند اإلقدام عىل وضع امليت بالقرب.

كام يتبني لنا أيضا أنـه ابتـداء مـن القـرن التاسـع الهجري/الخـامس عرشـ املـيالدي،     

انقسم املجتمع اليهودي ببالد املغرب اإلسالمي إىل قسـمني: قسـم يضـم اليهـود مـن 

 متمسكني بالتوراة والتلمود، وبعض العادات والتقاليد املتوارثة عرب األهايل الذين بقوا 

  

   

                                                 
(1) M.Ben Cheneb : op.cit, P 50 (161.A). 
(2) M Ben cheneb : P 63 (2061.M). 
(3) R.Attal : op.cit, P 467. 
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العصور، ومتركز هؤالء يف املناطق الداخلية الجبلية منها والصحراوية، أما الثـاين فيشـمل اليهـود مـن املهـاجرين 

وتقاليدهم املتأثرة نوعا مـا الذين قدموا من إسبانيا و استوطنوا باملغرب اإلسالمي، هؤالء نقلوا معهم عاداتهم 

  بحياة النصارى يف األندلس.

ولتوحيد الصفوف فيام بينهم وبني اليهود األهايل فيام يتعلق بالترشيعات التي تنظم حياتهم اإلجتامعيـة ملـا     

 -تتكانو  –بسن قوانني  -امليغوراشيم –وجد من تباين بني التوشابيم وامليغوراشيم، أقدم اليهود من املهاجرين 

جاءت مغايرة لبعض ما كان معمول به عند يهـود املغـرب اإلسـالمي، وكـان أن رفـض العمـل بهـا اليهـود مـن 

األهايل، إال يهود املدن الكربى وكذا املدن الساحلية، وكان سبب ذلك أن ترشيعات امليغوراشيم عدلت    بعض 

ك تحسـني أوضـاع األطفـال مبـا يـتالءم و قوانني تنظيم األرسة لتحسني أوضاع املرأة و بالخصوص األرملـة وكـذل

  الظروف االجتامعية.

م والتي وضـعها شـمعون بـن سـامح دوران 1394هـ/797وأشهر هذه القوانني الجديدة تكانوت الجزائر عام     

م. نظمت هـذه 1497هـ/903م وعام 1494هـ/900مبوافقة أعيان الجامعة، وتكانوت قشتالة مبدينة فاس  عام 

  وأصبح الصداق رشط من رشوط عقد الزواج مقسم إىل مقدم و مؤخر لضامن حقوق املرأة.  القوانني الزواج

كام أصبح الطالق ال يتم إال يف املحكمة التي تسلم وثيقة الطالق، وأصـبح للمـرأة بعـض الحقـوق مثـل حـق     

زوجات، كام أصبح للبنات النفقة يف حالة الرتمل، كام أصبح اإلخوة الذكور ملزمني بالنفقة عىل أخواتهن غري املت

حق اإلرث يف حالة عدم وجود ذكر، وقد حددت التكانوت أسباب حدوث الطالق بعـد أن كـان الرجـل يطلـق 

زوجته متى رغب يف ذلك، ومنع تعدد الزوجات إال يف حالتني: األوىل التأكد من عدم قدرة املرأة عـىل اإلنجـاب 

  لزوجة املزمن.بعد مرور عرش سنوات من الزواج، والثانية مرض ا

كام نستنتج مام سبق أن مدينة الجزائر كانت إشعاعا فكريا عىل يهود بالد املغرب األدىن وكذا املغرب األقىص     

قبل قدوم يهود قشتالة إىل مدينة فاس يف نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عرش امليالدي، حيث كان يهـود 

  ن حسب اجتهادات حاخامات مدينة الجزائر.املغرب اإلسالمي خاصة من املهاجرين يعملو 
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و النتيجة األخرى التي نستخلصها هي كرثت أعياد اليهود وتنوعها، إال أن يهـود املغـرب اإلسـالمي إختصـوا     

  بعيدين هام: الهيلولة وامليمونة.

وما زال يهود الجزائر ممـن هجـروا إىل إرسائيـل يحتفلـون بهـذين العيـدين... كـام أن للمجتمـع اليهـودي     

باملغرب اإلسالمي عادات وتقاليد مشـابهة عنـد بعـض العـائالت املسـلمة يف املنطقـة كعـادة التبصـري و أيضـا 

  إلبعاد الحسد والعني. -اليد –استعامل الخامسة 

قامئا بني اليهود واملسلمني يف بـالد املغـرب ونلمـس ذلـك يف لجـوء بعـض اليهـود إىل  ورغم التعايش الذي كان

محاكم إسالمية للفصل يف بعض قضاياهم، ويف تبادل الهدايا  يف األعياد، وتقـديم املسـلم الخمـرية لليهـودي يف 

  عيد امليمونة، إال أن اليهودي كان دامئا موضع الحذر والسخرية من قبل املسلمني.

يف بالد املغـرب أنهـم كـانوا ما يروجه النصارى عن وضع اليهود ومن خالل ما تقدم ميكن اإلجابة والرد عىل     

من املضطهدين والتعساء، وهو عكس واقع اليهود يف هذه الفرتة إذ كانوا يتمتعـون بكامـل حـريتهم والـدليل 

  عىل ذلك هو متتعهم باستقالل قضايئ.
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  العلمية عند اليهود يف املغرب اإلسالميالحياة 

  م)15-13هـ/9-7(ق: 

  

  

من الصعب التحدث عن النشاط العلمي لليهود باملغرب اإلسالمي خالل الفرتة املمتدة مابني القـرنني السـابع     

يـدنا م)، إذ تفتقر هذه الحقبة التاريخية إىل مصادر يهوديـة، أو عربيـة تعرفنـا أو تف14-13والثامن الهجريني (

ولو بقليل عن النشاط العلمي ليهود املنطقة، وهذا الوضع هو ناتج عن مـا خلفتـه سياسـة الدولـة املوحديـة 

والتي سبق اإلشارة إليها اتجاه أهل الذمة خاصة اليهود منهم. إضافة إىل هذا طبيعة اليهود امليالة إىل االنطواء 

  والعزلة.

المي كانوا يعيشون يف جهالة تامة خـالل هـذه الفـرتة، فتـأثر اليهـود ولكن اليشء املؤكد أن يهود املغرب اإلس    

بعادات وتقاليد املسلمني، كام عاىن اليهود يف هذه الفرتة من قلة علامء التلمـود، لتنظـيم العالقـات فـيام بـني 

ربيـون  اليهود، إذ كان اليهود غالبا ما يلجـؤون إىل املحـاكم اإلسـالمية، وهـذا مـا عرفنـاه مـن مراسـالت تركهـا

مهاجرون من إسبانيا أين وصف الريب إسحاق بارشيشات برفات الوضع فيقول:"عند وصـولنا إىل هـذا البلـد مل 

ألن سـكان الـبالد مل يتعـودوا الفصـل يف قضـاياهم حسـب  -يقصـد بهـا القـانون املـدين –نجد عادات يهودية 

  .(1)ترشيعاتنا بل يخضعونها لقضاة من املسلمني"

ومل تعرف املنطقة نهضة وانبعاثا فكريا إال يف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش امليالدي بعـد هجـرة يهـود     

إسبانيا، و استقرار علامء كانت لهم شهرة و مكانة علمية يف إسبانيا يف املدن الكربى بـاملغرب اإلسـالمي خاصـة 

تلمسان، و هنني، و بجاية، كموطن جديد ملا لقوا من  املغرب األوسط. إذ اختار هؤالء مدن الجزائر، و هران، و

  .(2)ترحاب وتشجيع من قبل الحكام املسلمني

  

  

   

                                                 
(1) 158 Isaac Bar Schecheth, n° 146, n° 
(2) Cahen : Les Juifs de l’Afrique Septentrionale, P 53                                                                                         
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  : التعليم عند اليهود.أوال

كان يف بالد املغرب اإلسالمي مراكز ثقافية يهودية شهرية أثرت يف بـروز بعـض الشخصـيات العلميـة والتـي     

هـذه الشـهرة تراجعـت أثنـاء الحكـم املوحـدي، مـام كـان لـه  كانت لها إشعاعا عىل الصعيد الخـارجي، لكـن

إذ أصبح التعليم عند اليهود ال يخرج عن نطاق التعلـيم الـديني التقليـدي وسـنحاول  .انعكاسات عىل التعليم

  توضيحه فيام ييل:

 :التعليم قبل قدوم يهود إسبانيا وبعده -1

كان التلمود هو أساس الرتبية الدينيـة وجوهرهـا، وهـو الـذي يكـون العقـل أو الفكـر اليهـودي. ومل تكـن     

دراسته مقصورة عىل تالوته، بل كان يغرس يف ذهن الطفل منذ صـغره تعـاليم التلمـود، والقاعـدة املتبعـة يف 

ليهودي شخصية متميزة عن باقي أفراد تنظيم العالقة بني اليهود وغريهم، هذه القاعدة التي تجعل من الفرد ا

  الديانات األخرى.

إذ جاء يف التلمود: "يسمح بغـش  -غري اليهود –ومن هذه التعاليم، أن التلمود يبيح لليهودي غش األمميني     

أممي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشـرتيت مـن أخيـك اليهـودي شـيئا فـال تخدعـه وال 

ام أن التلمود يحرم عىل اليهود رد األشياء املفقودة إىل غري اليهود، ويبيح الربا، كام يبـيح قتـل غـري . ك(1)تغشه"

  .(2)اليهودي، كام أن اليمني ال تلزم اليهودي أمام باقي الشعوب

وكان التعليم قبل أن تدخل عليه إصالحات قائم عىل دراسة التلمود، سبع ساعات  يف اليـوم ملـدة     

يتلوه ويثبته التلميذ يف ذاكرته بلسانه وعينه، وجاء يف سفر اآلباء الفصل الخامس:"يف سن  سبع سنني،

الخامسة دراسة التوراة، ويف العارشة دراسة املشنا، ويف الثالثة عرش الوصايا والتكاليف، ويف الخامسـة 

أداء أعاملهـم  عرش دراسة التلمود"، وكان التالميذ يواظبون عىل الحضـور إىل املدرسـة كـل يـوم بعـد

الصباحية واملسائية، وخالل النهار يستطيع الطلبة املهتمون بالعلم أن يذهبوا إىل ريّب شهري ليستمعوا 

ــــدما  ــــف، عن ــــع والخري ــــل الربي ــــور. ويف فص ــــن أم ــــه م ــــرض علي ــــيام يع ــــه ف  إىل فتاوي

  

   

                                                 
  .145شارل لوزان: املرجع السابق، ص-روهلنج -(1)
  .161-146شارل لوزان: املرجع نفسه، ص-روهلنج -(2)
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مارس، واملرة  -األوىل يف فرباير يتوقف العمل يف الزراعة ينتقل طلبة العلم إىل األكادمييات مرتني يف السنة، املرة

  سبتمرب. -الثانية يف أوت

  .(1)وقد أطلقت عىل هذه الشهور تسمية كااله أي العروس وهنا تقارن التوراة بالعروس   

و برز التأثري اإليجايب لليهود املهاجرين يف بالد املغرب اإلسالمي ابتـداء مـن أواخـر القـرن الثـامن الهجري/الرابـع عرشـ     

دي خاصة يف املدارس، إذ أحدثوا طرق التعليم داخل املعابد بالخصوص يف بالد املغرب األقىصـ، إذ فرضـوا أنفسـهم امليال 

و سـاال، و لعـراش، و الربـاط. إال أن يهـود  يف كل من مكناس، و فاس، و دبدو، و طنجة، و تطوان، و أصيال، عىل األهايل

  .(2)التقليدياملناطق الداخلية بقوا ميارسون التعليم 

 أطوار التعليم و برنامجه: -2

  يشمل التعليم عىل ثالثة أطوار:       

أو الكتاتيـب يف  وهو ما يشـمل التعلـيم االبتـدايئ يف وقتنـا الحـايل، :-بالعربية حيدر -الطور األول   -

وغالبـا مـا ، و أطلقت عىل املدارس األولية اإلجبارية التي وجـدت يف فلسـطني وبابـل، (3)العامل اإلسالمي

. ويلتحق بها األطفال بـني سـن الثالثـة (4)كانت توجد هذه املدارس داخل البيعة أو يف حجرة ملحقة به

والسابعة، ويف هذا الطور يتم تعليم األطفال أسىس الديانة اليهوديـة كقـراءة الكتـاب املقـدس، وبعـض 

وتالوة األدعية الدينية، كام يـتم  أجزاء من أسفار موىس الخمسة، وكتب األنبياء، وكتب الحكمة واألمثال

تعليم األطفال الصلوات والعبادات وإعداد الطفل للمشاركة يف شعائر املعبـد. وتكـون القـراءة مجـّودة 

ويقوم الطفل بتحريك جسمه أثناء التعلم حتى يسـهل عليـه الحفـظ واالسـتيعاب. ويكـون التعلـيم يف 

م خميس لقراءة فقرات من كتب األنبيـاء، أمـا يـوم . ويخصص مساء كل يو (5)هذه املرحلة تقريبا شفويا

 .(6)الجمعة فخصص لتعليم الكتابة

   

                                                 
                Roth : op.cit, P 129 ; Epstein : Judaïsme, PP 126-127؛ وانظر: 350بيومي مهران: املرجع السابق، ص -(1)

              
(2) Chouraqui : op.cit, P 128 

  .162، ص1984الرزاق أحمد قنديل: األثر اإلسالمي يف الفكر الديني اليهودي، القاهرة، دار الرتاث، عبد  -(3)
(4) Benech : op.cit, P 105 
(5) Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc, P 107 ; Israël Abrahams : op.cit, P 372                                               
  
(6) Benech : op.cit, PP 106-107 
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وغرفة الدراسة صغرية وعىل أرضيتها حصائر من القش أو الحلفـاء، ويف زاويـة الغرفـة جـرة ممتلئـة باملـاء      

يسـتعمل أسـلوب  للرشب مغطاة بلوحة و فوقها قدح. تغلق نوافذ الغرفة يف الشتاء وتفـتح يف الصـيف. وكـان

الرتهيب يف هذه املرحلة، إذا كان املعلم ميسك عصا أو سوط يف يده، وكان العقاب هو ما يعرف "بالفالقـة" إذ 

  .(1)يرضب الطفل تسعة وثالثني مرة

و يساعد املعلم الحزان الذي يأخذ األطفال من بيوتهم ويرجعهم عند املساء كام يقوم بحراسـتهم، ويتلقـى     

جرة. أما املعلم فيأخذ أجرته من الجامعات اليهودية أو اآلباء أو عالوة تسمى خبز املعلم كل يوم مقابل ذلك أ 

  .(2)جمعة

وكانت لغة العبادة والتعليم هي اللغة العربية، أما لغة التخاطب فكان اليهود يتخاطبون بلغة من يعيشون     

  .(3)بينهم من األهايل

يئ حتى يبلغ سن الثالثة عرش، ويحتفل بنهايـة التعلـيم االبتـدايئ يف البيعـة، ويبقى الطفل يف التعليم االبتدا    

  .Bar Mitiva (4)ويسمى هذا الحفل ببار مطّوع 

هي تقريبا الطور الثانوي. وبيـت همـدراش تعنـي دار الدراسـات  :-بالعربية بيت همدراش –الطور الثاين -

، والقـوانني والفقـه. وهـذه املدرسـة مخصصـة إلعـداد دالحاخامية العليا. وفيه يتعلم الكتاب املقدس والتلمـو 

 .(5)التالميذ الذين يختار من بينهم الحاخامات يف املستقبل

و تلمسـان. وكانـت تعـد القـريوان هـي وان، و فاس، و قابس، و املهدية،وكانت توجد بيت همدراش بالقري      

رب اإلسالمي حتى أصبح اليهود يجهلـون أمـور مدرسة األم قبل سيطرة املوحدين، و تراجع التعليم يف بالد املغ

دينهم، لتنتعش الحركة التعليمية من جديد يف نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عرش املـيالدي، وكـان يـدرّس 

  .)7(، ويطلق عىل املدرسني لقب روش هاسدر)6(ببيت همدراش أحبار معرتف بهم من اليشيفا ببابل

   

                                                 
(1) Benech : op.cit,  P 109 ; op.cit , Haim Zafrani : Les Juifs du Maroc, P  109  

 Israël Abrahams : op.cit, P 373وأنظر:   ؛73، ص14ويل ديورانت: املرجع السابق، ج -(2)
  .10ويل ديورانت: املرجع نفسه، ص -(3)

(4) Israël Abrahams : op.cit, P 372 ; Benech : op.cit, P 105 
  .162عبد الرزاق أحمد قنديل: املرجع السابق، ص -(5)
  .8إرسائيل ولفنسون: املرجع السابق، ص -(6)

(7) Goitein : Amediterranian society, vol 2, P 199 
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أو األكادميي، وهذا مـا يجعـل بـالطالب  وهي عبارة عن التعليم العايل :-ياشيفاهبالعربية  –الطور الثالث  -

التنقل إىل بابل لدراسة التلمود والعلوم العقلية أو إىل إسبانيا قبل صـدور قـرار الطـرد يف نهايـة القـرن الرابـع 

 .)1(عرش

وعند تخـرج الطالـب ميـنح لقـب ويف الياشيفاه يتعلم الطالب مامرسة الجدل، وإظهار قدرته عىل التأويل،     

الحرب. ودخل هذا الطور من التعليم يف بالد املغرب اإلسالمي مع هجـرة يهـود األنـدلس ومنـوذج مـن مـدارس 

الياشيفاه مدرسة أسري بن يحيل يف القرن الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي، وتعترب إرثا للمدرسـة األندلسـية 

  .)2(بالد املغرب التي نقلها الربيون القشتاليون إىل

وكان إلدخال هذا الطور من التعليم فـتح آفـاق معرفيـة جديـدة، مـام أدى إىل ازدهـار العلـوم عنـد يهـود     

املغرب اإلسالمي خاصة عند نهاية العصور الوسطى، إذ مل يعد يقترص التعليم عـىل الدراسـات الدينيـة، ورغـم 

خـرى كالرياضـيات، وعلـم الفلـك، والطـب، والفلسـفة، أنها كانت تحتل املكانة األوىل، بـل شـملت دراسـات أ 

والنحو، والشعر. لكن معظم هذه العلوم تطورت بإسبانيا بفعل التأثريات اإلسالمية، كام تطورت بفرنسا بفضل 

حركة الرتجمة، ألن التعليم يف بالد املغرب اإلسالمي اقترص عىل دراسة الكتب املقدسة والفقه الديني والقانوين 

ذه الدراسات كانت خالية من فكر البحث العلمي والجديل، ألن حسب الربانيني أن الفلسفة تبحث حتى أن ه

  .)3(يف مسائل الكفر واإللحاد التي ال تخدم حياة اآلخرة، كام أن الروح ال تجد الطأمنينة إال يف دراسة التلمود

اإلجـازات والعقوبـات لنـدرة وعموما من الصعب الحديث عن طرق التعليم واملناهج املتبعة، وكذلك      

النصوص واملصـادر التـي تطرقـت إىل الحيـاة الفكريـة بصـفة عامـة والتعلـيم بصـفة خاصـة، ألن أوضـاع اليهـود 

 با فرتة العصور الوسطى أثرت عىل ثقافتهم، وكان من أهمور ومؤسساتهم التعليمية سواء يف العامل اإلسالمي أو يف أ 

  

   

                                                 
  .162عبد الرزاق أحمد قنديل: املرجع السابق، ص -(1)

(2) Haim Zafrani :Les Juifs du Maroc, PP 173-176.                                                                                              
(3) Abbou : Op.Cit, P 353. 
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  .(1)عباس يف األندلس بنويهوذا قنني يف املغرب اإلسالمي ية يوسف بن عاملفكرين الذين كتبوا عن الرتب 

يف املدارس واملعاهد الدينية هي أبرز  دومازال التعليم الديني هو األساس إىل الوقت الحارض، فتعليم التلمو     

الشؤون التي يوليهـا الحاخـاميون اهـتاممهم، فيدرّسـون التلمـود والتـوراة واملـواد العلامنيـة، كـام أن جامعـة 

إمنا هي مؤسسة دينيـة تشـرتط أن يحصـل طالبهـا عـىل قـدر معـني مـن املعرفـة يف  (2)بارإيالن يف رامات جان

  .(3)الدينية يف هذه الجامعة يشكل الربع من الربنامج العام التلمود، كام أن منهج الدراسة

 املراكز العلمية: -3

اشتهر أحبار شامل إفريقيا منذ القـرون األوىل لظهـور الديانـة املسـيحية، وكانـت تـربطهم عالقـات بـاملراكز     

ألنهم كـانوا أصـحاب الدينية ببابل وفلسطني. وقد ذكرت أسامء لهؤالء األحبار يف تلمود بابل وتلمود فلسطني، 

قرار و معلمي القانون، ومن بني هذه األسامء الـرّاب إسـحاق، والـرّاب هنينـة، و الـرّاب عبّـا، وكـانوا يعيشـون 

بقرطاجة يف القرن الثالث امليالدي. وبعد اضـمحالل الدولـة العباسـية، اسـتقلت مـدارس الياشـيفاه، وتطـورت 

  . (4)و القريوان، وبالد األندلسخاصة يف املناطق التي يكرث بها اليهود كمرص، 

يـة خـالل الفـرتة املمتـدة مـا بـني القـرنني الثـاين والسـادس دواشتهرت بالد املغرب اإلسالمي مبدارسـها التلمو     

  .(5)م) خاصة بالقريوان، و فاس، وتلمسان 9-8الهجريني (

 القريوان:  - أ

يف منتصف القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي قامت مدارس بالقريوان أين ظهرت أرسة ابن شاهون والتي كان     

 Jacob Ibnم أصبح يعقوب إبن شـاهون 987لها الدور األسايس واألداة املحركة لهذه املدارس ملدة أجيال، ففي عام 

Shahun ،ــاملغرب ــدتيا ب ــة بومبي ــمي ألكادميي ــل الرس ــاال  املمث ــي راش ك ــة وه ــاب عربي ــدة ألق ــل ع  Reshوحم

 

  

                                                 
  .356، ص2املسريي: املرجع السابق، مج -(1)
  1923وكانت تعرف مبدينة بري جانيم، ويف سنة  1921 رامات جان: مدينة إرسائيلية تقع رشق تل أبيب، تأسست عام  -(2)

  أصبحت تسمى برمات جان ومعناه أعايل البستان.
 Georges Friedmann : the end of the Jewish people,New   ؛ وانظر:90إسعد رزوق: املرجع السابق، ص -(3)

York,1968, P207   
(4) Hourani : op.cit, P 252 
(5) Gille Laloum, Rabbin Roger Touitou : Les Juifs d’Algérie, Paris, 1987, PP 218-219 
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 Kala– علوف  -رأس األكادمييةAlouf –هاراف هاروخ  -املعلمHa-Rav- ha Rosh– وروخ باي -الحاخام الكبري

، وبفضل ما تركته لنـا وثـائق القـاهرة تـم تحديـد تـاريخ وفـاة -رئيس املدرسة– Rosh bey rabananرابانان 

  .(1)م، وله كتاب تعليقات حول الكون1006/1007يعقوب ابن شاهون خالل 

م)، ثم الّريب يعقوب بــن 1007-950هـ/398-339وأول من توىل تسيري هذه املدرسة هو إسحق اإلرسائييل (    

م)، ثم صـموئيل بـن حنفـي 1015هـ/406يب جوزيف بن براخيا (، ثم الرّ (2)م)1006/1007هـ/397-388نسيم (

م)، وكان الّريب نسيم بن يعقـوب يسـري 1050هـ/442م)، ثم الّريب نسيم بن يعقوب (ت1012هـ/404-403(ت

 Hibour yafe -مدرسة ثانية أسسها الّريب يعقوب بن نسيم، وترك الّريب نسيم بن يعقوب كتابـا هامـا بعنـوان 

me-ha yeshah-  أي الكتاب الجميل للخالص، إىل جانب مؤلفات أخرى حول التلمود و قصائد شعرية ضـاعت

  .(3)ومل يصل منها إال ما نقله اإلسباين سموئل ها ناكيد

ينـو حوشـئيل لكن مدرسة القريوان نالت درجـة روحيـة عاليـة وعامـة عـىل بـالد املغـرب بعـد اسـتقرار ربّ     

  .(4)بينو حنا نئيلم) ابن ر 1012هـ/403(ت

وقد اختلفت الروايات حول الظروف التي أدت إىل إستقرار ربينو حنانئيل بالقريوان وتأسيس مدرسة بها، منهـا     

الرواية التي تركها ابراهام ابن داود:"استوىل ابن دماهني عىل السفينة التي كان عىل متنهـا العلـامء الـذين أرسـلوا 

لتربعات، و وضع الحكامء يف األرس، األول هو ربينو حوشـئيل ابـن ربينـو حنانئيـل، من قبل أكادمييات بابل لجمع ا

والثاين هو الريب مويش أب الريب إينوخ (وضع هو وزوجته وابنه وكان الريب اينوخ مازال طفال)، والثالث هـو الـريب 

خصـيتهم، بـاع القبطـان الـريّب شيامريّه ابن الريّب الكنان، أما الرابع فلم أتذكر اسـمه، ومل يكشـف العلـامء عـىل ش

 شــيامريه باألســكندرية، ومنهــا انتقــل إىل القــاهرة أيــن أســس مدرســته، وبيــع الــريّب حوشــئيل بإفريقيــة

  

   

                                                 
(1) Carol Iancu : Quelques Observations sur la vie religieuse et intellectuelle des Juifs du Maghreb dans 
le haut    moyen age, in Juifs et Judaïsme en Afrique du Nord dans l’antiquité et le haut moyen age, 
Montpellier, 198,P76   
(2)   Stillman : The Jews of Arab Lands-A history and source book, the jewish publication society of 
America, 1995, P 45.                                                                                                                                                    
(3) Carol Iancu : op.cit, P 77 
(4) Ibidem : P 76 
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أين انتقل فيام بعد إىل القريوان، والتي كان تعد أشـهر مـدن بـالد املغـرب وعـنّي  ربينـو حوشـئيل عـىل رأس  

  .(1)املدرسة التلمودية، و ولد له ابن هو ربينو حنانئيل"

وقام ربينو حوشئيل بتأسيس مدرسة طبق فيها طريقة جديدة لدراسة الهاالخا، وبعد وفاتـه تـوىل إبنـه ربينـو 

لتدريس وكان من أبرز علامء اليهود يف القرون الوسطى، له عدة مؤلفات منها: التعليق حول التلمود حنانئيل ا

. وذكـره العديـد مـن علـامء اليهـود يف كتابـاتهم، تـويف ربينـو (2)البابيل، و تعليق حول التوراة وكتـاب حزقيـال

  .(3)م1049هـ/441حنانئيل بعد تخريب القريوان من قبل الهالليني عام

 :فاس  - ب

بعد تحطيم مركز الحاخاميـة بـالقريوان هـرب العديـد مـن رجـال الـدين اليهـود. وانتقـل التعلـيم   

التقليدي إىل العديد من املـدن املغاربيـة قبـل أن ينتقـل إىل بـالد األنـدلس. فقامـت مدرسـة بفـاس يف القـرن 

 ال الدين اليهود.الخامس الهجري/الحادي عرش امليالدي أين نشط بها إسحاق الفايس وهو من أملع رج

إسحاق بن يعقوب هاكوهني الفـايس،  م بقلعة بني حامد، واسمه األصيل هو:1013ولد إسحاق الفايس عام     

م أين عنّي حاخاما أكرب خلفا إلسحاق 1089إىل مدينة لوثينا عام  استقر مبدينة فاس أين اشتهر بعلمه ثم انتقل

م. وترك لنا ابن داود كل ما يتعلق بنشاط إسحاق الفايس الفكري يف 1103ابن غيات وبقي بها إىل أن تويف عام 

أو  :" قرأ عليه الكثري، و برز اسـمه  يف كـل أنحـاء العـامل، لـه رسـائلSefer-Ha-Kabalaحوليته سيفرها قبااله 

  .)4(من حيث الحكمة"  تعاليق حلخية مثل تلمود الكنان، وال نعرف مثله 

سـيفرها –وألف إسحاق الفايس أشهر الكتب القانونية قبل كتاب مشنا تـوراة البـن ميمـون وكتابـه الفقهـي    

هو أهم مؤلفاته، فهو مخترص للتلمود وتحايل حصيف لألدب الديني الحاخامي، وهـو نتـاج عمـل  -حاالكوت

 استغرق حوايل نصف قرن من الزمن، ومازال يطلق إىل يومنا هذا عىل التلمود الصغري بالفاس أو الفايس، وهـو 

  

   

                                                 
(1) Edmond Fleg: Anthologie Juive, Flammarion, 1951, P 224.  
(2) Ibid: Extrait du commentaire du pentateuque de Chananel ben Chuschiel intitule  –Oeil pour œil-, 
anthologie juive, P 216 ; Stilmann : op.cit, P 45.                                                                             
(3) Jacob Mann : Textes and studies in jewissh history and literature, New York, 1972, vol I, P 244.  
(4) Carol Iancu : op.cit, P 78.                                                                                                                                   
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م، وأعيـد 1509فهرس أسايس ومفتاح للدراسات التلمودية، ثم نرش كتاب الفايس ألول مرة بالقسطنطينية عـام 

ل العصور الوسطى رغم غياب الطباعة. كـام نرشه العديد من املرات لكن هذا الكتاب عرف انتشارا واسعا خال

سؤال كتب باللغة العربيـة وجمعـت يف كتابـه  500، حوايل )1(ترك إسحاق الفايس املئات من رسائل الرسبونسة

  أجوبة التوابع، وطريقته يف استنباط األحكام شبيهة باستنباط علامء املسلمني أحكامهم من القرآن والسنة.

عىل مكتبة لطبيب يهودي مبدينة ايكس وهو: أسرتوك دي سيستيه  Daniele Iancu وقد عرثت دانيال ينكو    

Astruc de Séstiers  م، وتعد هذه املكتبة من أغنى املكتبات اليهودية التـي 1439والتي يعود تاريخها إىل عام

مجلـدا، ثلـث هـذه  179. و وجـد باملكتبـة )2(تعود إىل العصور الوسطى، والتي تم العثور عليها إىل يومنا هـذا

راف الفـاس،  9رقـم  -املجلدات خاص بدراسات الكتاب املقدس والدراسات التلمودية، وكتابان إلسحاق الفايس

وتعليق الّريب زراهية ابن إسـحاق هـاليفي عـىل  -السنهدريم راف الفاس السنهدريم، و تعليق حول 62و رقم 

إسحاق الفايس ضـمن قامئـة الكتـب ملدينـة ايكـس     كام نجد -، تعليق حول الهاالكوت41رقم –إسحاق الفايس 

  .)3(مChabeuil 1416م، وشابوي 1429سنة 

وإسحاق الفايس من مشاهري علامء و رجال الدين الذين خدموا الديانة اليهودية باملغرب اإلسالمي والعلوم     

  طية.يالدينية الوس

 مدارس املغرب األوسط: 

م، مـدارس تلموديـة كانـت عـىل اتصـال مبـارش 12-9هــ/6-3كان باملغرب األوسط، مابني القرنني     

ببابل، ومتيزت تلمسان مبدارسها اليهودية والتي عرفت ازدهارا كبريا يف عهد الدولة املرابطية، ليضعف 

ي/الثاين عرشـ نشاطها بعد أن سيطرت الدولة املوحدية عىل املنطقة يف منتصف القرن السادس الهجر 

 يـاهودا امليالدي. كام اشتهرت تاهرت يف منتصف القرن الثالث الهجري/التاسـع املـيالدي، وبـرز فيهـا 

  

   

                                                 
(1) Ibidem                                                                                                                                                               
  
(2) Daniele Iancu : l’inventaire de la bibliothèque et du mobilier d’un médecin juif d’Aix en Provence au 
milieu du XVe siecle, R-E-J, PP 53-54 et 55.                                                                                                             
(3) Daniele Iancu : La circulation d’ouvrager hébraïques dans la première moitié du XVe siècle du  
Dauphine (Chabeuil,1416) à la Provence (Aix-1429-1449), 108e Congrès national des Sociétés savantes, 
Grenoble, 1983, Philosophie et histoire, PP 231-245.                                                                                                
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، وهو طبيب ونحوي، وهـو واضـع أسـس النحـو التنظـريي، كـان يـتقن العربيـة Juda Ibn Koraichقريش  بن

دراسة قواعدها، وكان عمله عىل فقه اللغة املقارن. التلمودية، واللغة اآلرامية، واللغة العربية، وكان متعمقا يف 

واهتم يف دراسته إىل مقارنة اللغة العربية باآلرامية والعربية، ويّعد يهودا بن قريش أول باحـث يف فقـه اللغـة 

املقارن، ألف كتاب " الصالت" وهو مقسم إىل ثالثة أجزاء، األول والثاين يحتويان عىل قـوائم الكلـامت العربيـة 

  .)1(ي لها صلة باللغة اآلرامية، والجزء الثالث مخصص للكلامت العربية التي لها صلة باللغة العربيةالت

م، ملـا قـرر يهـود فـاس 880بن قريش التاهريت املغريب رسالة إىل الجامعة اليهودية بفاس عام  اوقد بعث يهود

)، يطلب من الجامعـة رصف النظـر عـن Targumإلغاء عادة الرتجامت التقليدية للكتاب املقدس إىل اآلرامية (

هذا القرار، وجاء يف خطابه: " مل يفكر أسالفنا التخيل عنها، اهتم بها علامؤكم، مل يحتقرهـا آبـاؤكم بـل أدركـوا 

، كـام أكـد عـىل دراسـة اآلراميـة )2(أهميتها، ومل يقل عنها قدماء بابل ومرص و إفريقيا و األندلس أنها قدمية..."

  .)3(لكتاب املقدس واللغة العربية و كذا اللغة العربيةألنها تسهل فهم ا

وقامت مدارس أخرى ولكنها مل تصل إىل املكانة التي حضيت بها كل مـن مـدارس القـريوان، و فـاس. ومـن     

هذه املدارس، مدرسة بقابس متيزت بعاملها إبراهام القابيس، ومدرسة باملهدية أين اشتهر بها مويش بن يوسف 

، واشتهر مبدرسة قلعة بني حامد إفراييم وإبراهام القلعي وتتلمذ عىل يد إسحاق الفايس، والديان ابن حزقائيل

  .)4(سولوموفورماخ، ومدرسة سجلامسة التي كانت تعرف أيضا مبدينة الجاونيم

  : العلوم النقلية والعقلية:ثانيا

من الصعب التوسع والتدقيق يف موضوع النشاط العلمي لدى يهود املغرب اإلسـالمي ألسـباب عـدة: أهمهـا     

صمت املصادر اإلسالمية التي تؤرخ للقرنني السابع والثامن للهجري، كام أن نشاط اليهود الفكري تراجع بشـكل 

 فت نخبة من املفكـرين اليهـود خـالل هـذه ملحوظ ابتداء من القرن السابع الهجري/الثالث عرش امليالدي. واكت

  

   

                                                 
  .9-8ت، ص-إبراهيم موىس الهنداوي: األثر العريب يف الفكر اليهودي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، د -(1)

(2) E.Fleg : Anthologie juive, PP 152-153 
 Carol Iancu : op.cit, P 79     ؛ وانظر:127، ص1978ألدب العربي القديم والوسيط، القاهرة، ألفت محمد جالل: ا -(3)

(4)  Hirschberg : op.cit, P 344 
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الحقبة الزمنية مبا ورثوه من أعامل واجتهادات فكرية وكل ما وجد هو عبارة عن تلخيصا للدراسـات السـابقة، 

ومقترصــة بالخصــوص عــىل الدراســات الدينيــة. وبقيــت األمــور عــىل هــذا الوضــع إىل غايــة القــرن التاســع 

عرفت بالد املغرب نهضة فكرية يهودية بعد هجرة يهـود إسـبانيا، هـذا  الهجري/الخامس عرش امليالدي، حيث

  التطور العلمي أصبح واضح املعامل ابتداء من القرن العارش الهجري/السادس عرش امليالدي.

وتنقسم العلوم إىل قسمني: علوم نقلية وهي التي تهتم بدراسة الكتب الدينية وكل العلوم التي لها صـلة       

والتلمود، كالترشيع القانوين والتفسري واللغة. والعلوم العقلية وهي العلـوم التـي تقـوم عـىل التفكـري بالتوراة 

اإلنساين وتخضع للتجربة واملقارنة واإلبداع، ومن هذه العلوم: الفلسفة، علم الفلك، الطـب، الفنـون إىل آخـره 

  من العلوم التي ال تقوم عىل مصدر ديني.

 العلوم النقلية: -1

مل تعرف الحياة الفكرية والدينية صحوة إىل بعد قدوم يهود إسبانيا إىل بالد املغرب اإلسـالمي ابتـداء مـن       

نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي، إذ كان من بني املهاجرين اإلسبان علامء تلموديون كانت لهـم 

تنظــيم الجامعــات اليهوديــة حســب طقــوس وشــعائر  شــهرة يف إســبانيا وملــا قــدموا إىل بــالد املغــرب أعــادوا

السيفارديم، وكانت هذه النخبة من رجال الدين ملّمـني بجميـع العلـوم الدينيـة اليهوديـة مـن تفسـري وفقـه 

  وترشيع.

 الفقه والترشيع:  - أ

 لقد متيزت الحياة العلمية لدى يهود املغـرب اإلسـالمي بتغلـب الدراسـات الدينيـة التـي تهـدف إىل إزالـة     

الغموض الذي تحويه كل من التوراة وباألخص التلمود، وإيجاد أجوبة مسـتجدة. وأبـرز الشخصـيات يف علـوم 

  الفقه والترشيع:

، ولـد بربشـلونة Ribasch، امللقـب بريبـاخ Isaac Bar Scheschet Baufath: إسحاق بارشيشات برفات األول هو

م، ثـم حاخامـا 1372عـنّي حاخامـا برسقوسـطة عـام  م)1326-1310هـ/727يف بداية القرن الرابع عرش (مابني 

  .(1)ببلنسية ثم طرطوشة

     

   

                                                 
(1) Richard Ayoun et B.Cohen op.cit, P 96, note18. 
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ــا    ــرض له ــي تع ــطهاد الت ــة االض ــد عملي ــود وبع ــاماليه ــرب 1391ع ــالد املغ ــه إىل ب ــبانيا، وتوج ــادر إس م غ

الجزائـر . أقام أوال مبدينة مليانية أين رتب أموره وأنهى بعض أشغاله ثم توجه إىل مدينة )2(م1392هـ/795عام

  أين توىل منصب حاخام.

وقد اعرتضت ريباخ بعض املشاكل يف بداية األمر منها معارضة بعض اليهود ذوي املال والنفوذ وعىل رأسهم     

بون آسرتوك الذي استعمل كل الوسائل لإلطاحة به و إذالله، لكن أحـد أصـدقاء ريبـاخ وهـو آسـرتوك كـوهني 

Astruc Cohen كم تلمسان تّدخل لصالحه، فأصدر حاكم تلمسان مرسوما ملكيا تم وكان الطبيب الخاص لحا

  .)3(فيه تعيني إسحاق بارشيشات برفات حاخاما أكرب عىل مدينة الجزائر

ويعد ريباخ أول وأكرب حاخام يعني مبارشة من السلطة اإلسالمية دون إجامع  أو انتخاب الجامعة اليهوديـة     

  .)4(كام هو معمول به من قبل، لهذا المت جامعة من اليهود ريباخ عىل قبوله لهذا املنصب

ع حاخامـات إسـبانيا م أقـدم مـ1394هــ/797غري أن ريباخ بفضل عزميته متكن من فرض نفسـه. ويف سـنة     

املوجودين مبدينة الجزائر عىل وضع قانون تم اقرتاحه عىل الجمعية العامة للجامعة اليهودية، ومتت املصادقة 

عىل هذا القانون بحامس شديد من قبل اليهود املهاجرين وشمل بالخصوص عقود الزواج. ومبرور الزمن أصبح 

الجزائر فحسب بل كل يهود املغرب اإلسـالمي. ومـن املالحـظ  هذا القانون املصدر الذي يرجع إليه ليس يهود

  .)5(أن اليهود من األهايل بقوا معارضني لهذا القانون ومنعزلني عن اليهود املهاجرين لفرتة طويلة

وكان ريباخ متضلعا يف الفقه اليهودي، وأصبح من ذوي النفوذ والسلطة عند اليهـود، ولـه مجموعـة     

وكان آخر ما وضعه من الرسائل ما  .سائل املدنية والدينية بعنوان "أجوبة ريباخ"من الرسائل خاصة بامل

رسـالة، كـام لـه تعليـق حـول  179-170م، و وصـل عـددها مـا بـني 1406-1405هـ/809-808بني عام 

 ، وتعليق آخر حول التوراة. كام اخترص النظرية الالهوتية العقائديـة إلبـنKetoubothالتلمود بعنوان 

  

   

                                                 
(2) Suarez Fernandez : op.cit, P 233. 
(3) M.Eisenbeth : Les Juifs en Algérie, P 10. 
(4) C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 57.                                                                                   
  
(5) Jewish encyclopédia, vol VI , P 63.                                                                                                                 
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ـها شـمعون بـن سـامح دوران إىل ثالثـة مبـادئ: وجـود  13ميمون القامئة عىل   ، الـلــهمبـدأ عقائـدي اخترص

  .)2(وهي أفكار مقتبسة من أفكار ابن رشد )1(والتنزيل، والثواب

م، ودفـن بـاملقربة القدميـة 1408هــ/811وبقي ريباخ حاخاما أكربا مبدينة الجزائر إىل أن وافتـه املنيـة عـام     

. وبعد إعادة هيكلة وتخطيط املدينة مـن قبـل االسـتعامر )5(أنظر الصورة رقمينة الجزائر قرب باب الوادي مبد

الفرنيس، رّخص الحاكم الفرنيس للطائفة اليهودية مبدينة الجزائر برتصـيع حجـر تـذكاري بسـور املدينـة نقـش 

التـاريخ يسـتبعد أن يكـون صـحيحا ألن م، غـري أن هـذا 1442عليه تاريخ وفاة الحاخام األكرب ريباخ وهو عام 

عـام وهـو سـن 130املصادر مل تذكر هذا التاريخ، كام أنه إذا أخذنا به يكون سن ريباخ عند وفاتـه مـا يقـارب 

  .)3(متأخر

-Shéelot u Tsesم تحـت عنـوان 1547-1546رسبونسة تم نرشها بالقسطنطينية مـا بـني  417وترك ريباخ     

hubot وأعيد نرشها ،Fenkl at Munkaces David    بعنوانShé elot Teshubot ha Ribasch )4(   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) G-Vajda : sages et penseurs sepharades de Bagdad à cordoue, Paris, ed-Du cerf, 1989, P 201 

م يف بيت ورث الفقه، ويروى أن ابن الطفيل قدمه 1126هـ/520إبن رشد: هو أبو الوليد محمد بن رشد، ولد بقرطبة عام -(2)
كتاب أهمها بداية املجتهد يف 100م، وكلفه األمري برشح مذهب آرسطو، ألف مايزيد عن 1153هـ/548أيب يعقوب عامإىل األمري 

إذ بعد أن توىل ابن رشد القضاء يف إشبيليا وقرطبة، وملا صار أبو يعقوب خليفة  .الفقه فضال عام كتبه يف الفلسفة وكان طبيبا
وىل القضاء بقرطبة ، وملا حل السخط بالفالسفة أمر أبو يوسف بإبعاد ابن رشد إىل م، ثم ت1182هـ/578اتخذه لنفسه طبيبا عام

م، ويعد ابن رشد أشهر الفالسفة املسلمني ألن املفكرين الغربيني وقفوا 1198هـ/ديسمرب595اليسانة، وتويف مبراكش يف صفر عام
والعربية، ولهذا دعاه املفكرون الالتني بالشارح الكبري: كامل عىل الفلسفة اليونانية من خالل ترجمة آثاره الفلسفية إىل الالتينية 

؛عيل أكرب واليتي: موسوعة اإلسالم 805-731، ص1990جي، انطوان غطاس كرم: أعالم الفلسفة العربية، بريوت، مكتبة، د.ط، ز يا
  .290، ص2006، 1وإيران، تعريب عبد الرحمن العلوي، بريوت، دار الهادي، بريوت، ط

(3) C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 58. 
(4)  Jewish encyclopedia, vol VI, P 632 
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 :Duranأرسة دوران  -

م، ونبغ مـن 1391أصل هذه األرسة من مدينة بروفانس، إنتقلت إىل مايورقا، ثم استقرت مبدينة الجزائر عام     

م، وبفضل مكـانتهم 18هـ/12هذه األرسة أفراد كانت لهم مكانة علمية مميزة يف علوم الدين   إىل غاية القرن 

رة نسـب لهـذه األرسة  كـام هـو موضـح يف العلمية وما خلفوه من إنتاج فكري، توصل الباحثون يف وضع شـج

  .(1)الشكل اآليت

 

 

                                                 
(1) Jewish encyclopédia, vol V, P 17                                                                                                                     

  باب الوادي) –(مدينة الجزائر  : قرب الّريب إسحاق بن شيشات 5الصورة رقم 
Jewish encyclopédia V VI, P 632 
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  شمعون
)1496-1502( 

 )1500(      سامح

  )1531-1525شمعون (

 )1590ساّمح (ت

 )1596- 1592سليامن (  شمعون
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 )1467سليامن (ت عام
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م) و ملقب 1444-1361هـ/Simeon ben semah Duran )765-847هو: شمعون بن سامح دوران  والثاين   

  .Raschbachبراشباخ 

درس يف سن مبكرة الرياضيات وعلم الفلك، وتعمق فيهام، كام درس و مارس الطب سنوات عديدة. انتقـل     

عـن  من مايورقا إىل برشلونة ثم أراغونة، وهناك تزوج إحدى بنات أعيان اليهود وهو الّريب جونا دي مسرتي، و

طريق هذه املصاهرة أصبح ينتسب إىل أشهر األرس اليهودية وهـي أرسة نسـامنيد و أرسة جرسـونيد، وبفضـل 

الهجــرة إىل بــالد  1392-1391وسـاطتهام تعــرف عــىل الحاخـام إســحاق بــن شيشـات برفــات و اضــطر خـالل 

  .(1)املغرب

عند وصوله و استقراره مبدينة الجزائر امتهن الطب، غري أن هذه املهنـة مل تكسـبه  مـا يكفيـه لعيشـه ألن     

سكان املنطقة كانوا يفضلون التداوي باألعشاب، ثم عني حاخامـا مبدينـة الجزائـر، ويعـد أول حاخـام يتقـاىض 

يتسنى له تقديم دالئل وبراهني لنبذ بعـض  مرتبا مقابل عمله. واجتهد راشباخ كثريا يف الدراسات الدينية حتى

العادات والطقوس اليهودية املنترشة بني اليهود من األهايل واملنافية ملا جاء به التوراة والتلمـود، وخاصـة وإن 

اهتاممه بالدراسات الدينية كان عن رغبة شخصية وليس من أجل املال أو النفـوذ الروحـي. وتـويف راشـباخ يف 

ودفن مبقربة الجزائر، ثم عند احتالل فرنسا للجزائـر تـم ترصـيع حجـر تـذكاري لـه بسـور م، 1444هـ/847عام

  .(2)املدينة مع الحجر التذكاري لريباخ

  وألف راشباخ يف العلوم الدينية والفلسفية، وضع هو شخصيا قامئة ملؤلفاته وهي: 

 فتاوى حول التلمود نيداريم. -

يتضمن رشح و تعليق لكتاب يؤاب، طبعه  Oheb Mischpatمقال حول العناية اإللهية بعنوان  -

 م.1490سوف مولخو بالبندقية عام 

م، نرش ألول مـرة 1417ألفه يف نهاية عام  Zohar-ha-Rakiahرسالة حول القوانني الدينية بعنوان  -

 م.1735م، ثم بأمسرتدام عام1515بالقسطنطينية عام 

   

                                                 
(1) M.Eisenbeth : Les Juifs en Algerie, P10 ; R-Ayoun, B-cohen, op.cit, P 96 note18 
(2)  C-Cahen : Les Juifs de l’Afrique septentrionale, P 9 
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فصـال،  178أقسـام، يتضـمن القسـم األول عـىل مجموعة من الفتاوى، وهـي ثالثـة  -Taschbes–تاشباس  -

م، 1738فصال. طبعت هذه األقسام الثالثة بأمسرتدام عـام  327فصال أما القسم الثالث فيه  298والقسم الثاين 

أي فتاوى الحاخامات: سال دوران الصـغري، وسـال  Chouth ha-Meschoulachوأضيف إليها قسم رابع بعنوان 

 سريور و إبراهام بن طواح.

، يحتـوي عـىل أربعـة أقسـام يتنـاول يف القسـم األول: Sepher Maguen Abothكتاب سيفر ماجن أبـوث  -

 ، و أحاديته، و أزليته، و صفاته. الـلـهوجود 

أما القسم الثاين: فهو مناقشة الديانات التي ظهرت بعد الديانة اليهوديـة، طبـع هـذا القسـم يف ليفـورن عـام 

1785   .  

  ، العناية اإللهية، مجيء املسيح، والقيامة.الـلـه: معرفة القسم الثالث

  م.1763: هو تعليق عىل رسالة اآلباء، طبع بليفورن عام القسم الرابع

م، حـول الـزواج، واملـرياث عنـد 1421-1420مجموعة من املقاالت عددها اثني عرشة مقـاال، كتبهـا سـنة  -

ني الحاخاميـة املعمـول بهـا، إذ تـم جمعهـا وتوزيعهـا بـني اليهود. وكان لهـذه املجموعـة تـأثري كبـري يف القـوان

 م.1444املجموعات اليهودية عام 

 5190أيلـول  25فصال انتهى من تأليفـه يف  55، ويتضمن (1)تعليق حول كتاب حسداي ابن يهودا كرسكاي -

 . (2)م1436سبتمرب -ي/أوت -ت

  .-Simeon Duran–: شمعون دوران والثالث

م،     له فتوى و رسائل عديدة 1467هـ/872ن األول، حاخام مدينة الجزائر تويف سنة هو إبن شمعون دورا    

 .(3)أجوبة سليامن بن شمعون –

  -Semah Duran -: سامح دوران الرابع

هو ابن سليامن دوران عاش بالجزائر يف نهاية القرن التاسع الهجري/الخـامس عرشـ املـيالدي، وهـو صـاحب     

  .Yakhin u Boazياخني أوبعاز القسم الثاين من كتاب 

  -Simeon Duran II–: شمعون دوران الثاين الخامس

                                                 
) زعيام روحيا للمجتمعات اليهودية يف أرغونة يف فرتة عصيبة، وكتابه 1410-1340 حسداي ابن يهودا كرسكاي (حوايل -(1)

اوادوناي) ،عيل سامي النشار وعباس أحمد الرشبيني: الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة اإلسالمية، ( الـلـهالرئييس: نور 
  .258، ص1972اإلسكندرية، منشأة املعارف، 

(2) C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 61, note1 ; Jewisch encyclopidia, vol V,P 17.              
  
(3) Ibidem 
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. ويعد كل من إسـحاق بـن شيشـات برفـات، (1)هو أخ سامح دوران، صاحب القسم األول من كتاب ياخني     

الترشـيعية وشمعون بن سامح دوران واضعي أركان الديانة اليهودية بالجزائر ألنهام متكنا من فـرض القـوانني 

كام أقاما مدارسا تخّرج منها حاخامات احتلوا مناصب دينية مبدن  .اإلسبانية وتحويرها مبا يتالءم وأوضاع البالد

  .(2)الجزائر، ومل تتوقف شهرتهام ونفوذهام بالجزائر فقط بل شملت كل بالد املغرب اإلسالمي

  -Joseph Ibn Menir–: يوسف ابن مينري السادس

نـه و ورعـه، وصـل إىل قسـنطينة يف نهايـة القـرن الثـامن بالعربية، لشدة تديّ  -Hé-chassid–عرف بالتقي     

الهجري/الرابع عرش املـيالدي، وتـويف يف بدايـة القـرن التاسـع الهجري/الخـامس عرشـ املـيالدي، عـنّي حاخامـا، 

، وهـو رشح لتلمـود Schittaكتـاب شـيتا بقسنطينة دفن بها مبقربة اليهود، وما يزال اليهود يحجـون إليـه، لـه 

 Ioreالقسـم الثـاين     -Beth Joseph -نيداريم، لكنه ضاع ومل يبق منـه إال بعـض اإلشـارات يف بـت يوسـف 

Deah (3).  

  .- Simeon Najar Ben Daoud–: شمعون نجار بن داود السابع

هجري/الرابع عرش امليالدي، وبفضل تبحره أحد أشهر حاخامات قسنطينة، قدم إليها يف نهاية القرن الثامن ال    

كانـت لـه مراسـالت مـع حاخامـات  .يف العلوم تم تعيينه حاخاما و ديانا للمدينة بعد وفاة يوسف ابـن مينـري

طقـوس واملراسـيم داخـل المدينة الجزائر، إسحاق بن شيشات برفات، وشمعون دوران، كـام لـه كتـاب حـول 

  .)Kontrass Hamin Haguim  )4البيعة.  

  -Zimron Joseph ben Abraham–: زميرون يوسف بن ابراهام الثامن

 حاخامـا عـىل مدينـة عاش يف منتصف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش امليالدي، عـنّي     

ــه ــع معلم ــالت م ــه مراس ــليامن دوران، ل ــذ لس ــان تلمي ــنطينة، وك ــه  )5(قس ــم ل ــام نظ  ك

  

   

                                                 
(1) Jewish encyclopédia : vol II, P 17.                                                                                                                  
(2)  Laredo : Les Juifs Maghrébins, P 20. 
(3)  C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, PP 58-60.  
(4)  Raschbach : n° 327. 
(5)  Raschbach : n° 12,225,288,327. 
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من الرسـائل ذكرهـا يف مؤلفـه ياشـني أوبعـاز القسـم األول  قصيدة شعرية، وبعث إليه سامح دوران مبجموعة

  .149، و 132، و 126، و78عدد 

  م).1442-1359هـ/Ephraim Ibn Israël Ankaoua- )761-846–: إفراييم بن إرسائيل عنقاوة التاسع

ثم مبدينة  م، استقر أوال بهنني1392هو من أرسة إسبانية عريقة، وهو رجل دين وطبيب، غادر إسبانيا سنة     

تلمسان. نسجت حوله أساطريا عديدة منها أنه دخل تلمسان جاثم أسد، وبدال من العنان كـان ميسـك ثعبانـا. 

عندما عجز عن  )1(م)1462هـ/ 866أبو العباس أحمد بن أيب حمو موىس (وهو الذي عالج بنت الحاكم الزياين 

ذلك جميع أطباء تلمسان. ومكافأة له عينه الحاكم الزياين حاخاما بتلمسان، وجعله مستشـارا خاصـا لـه، كـام 

سمح ليهود تلمسان اإلقامة بداخل املدينة إذا كان من قبـل هـذا الحـدث محضـورا علـيهم اإلقامـة باملدينـة، 

ئد شعرية نظمها لصديقه شمعون دوران مبناسبة إنهاء وكانوا يقيمون قبل قدوم إفراييم عنقاوة بأشري. له قصا

. تـرك افـراييم )2(، كام ترك أدعية ما زالت ترتل مبعبد تلمسانIabin schemouahهذا األخري من تأليف كتابه 

  .)3(عنقاوة عند وفاته ولدان إرسائيل و يهوذا

تغطيه أشجار التـني والرنـد، وإىل جانبـه  -مقربة قباسة –يوجد رضيح إفراييم عنقاوة يف نهاية مقربة اليهود     

تقع قبور أبنائه وأفراد أرسته، وأمام قربه نصب مكتوب عليه تاريخ مولده، و وفاته باللغة الفرنسية، كام توجد 

عليه كتابة باللغة العربية. ومقابل جدار بـه نوافـذ صـغرية ويقـوم الحجـيج بوضـع الشـموع، ومـا زال النـاس 

  ملسلمني خاصة منهن اللوايت لديها مشاكل.يحجون إليه، وحتى بعض ا

 

 

 

 

  

   

                                                 
، 2007محمد الطامر: تلمسان عرب العصور، دورها يف سياسة وحضارة الجزائر، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية،  -(1)
  .1، هامش222ص
  Cat-Bodl-Hebr-M.ss.nos 939.2 :1258.2هذه األدعية يوجد مبكتبة بودلني باوكسفورد تحت رقم مخطوط  -  (2)

(3) Jewish encyclopedia : vol VI, P 127 ; R-A, 1870, PP 377-383 
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  .(1)ةشجرة نسب إفراييم بن إرسائيل عنقاو     

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م.15هـ/9: يوسف األشقر املعروف بالركيّز. عاش يف القرن العارش

اسمه الكامل هو يوسف بن موىس األشقر من أرسة إسبانية عريقـة، جـده األول هـو السـمؤل. ولـد حـوايل     

م بإشبيلية، وكان طبيبا، غادر ابنه يهودا اشبيليا واستقر مبالقا بعد موجة االضـطهادات التـي تعـرض لهـا 1310

م صار رجل دين وشاعرا. 1380ولد حوايل م، وأصبح عىل رأس الجامعة اليهودية. وكان له ابنا 1391اليهود عام 

 بيتــا حــول األحكــام الغذائيــة اليهوديــة. رزق بولــدين يهــودا و يوســف وأصــبحا مــن 51لــه قصــيدة تضــم 

  

                                                 
(1) Jewish encyclopédia : vol VI, P 127 

 السمؤل
 

 يهودا

  ؟

م)1344/1345لسمؤل (ت )1391ارسائيل(ت

 )1442إفراييم (ت

إرسائيل  يهودا

 )1468إفراييم (

 )1341ابراهام (ت يوسف شولوم
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م انتقل األخوان إىل بالد املغرب، تّوجه يهودا إىل مدينة مستغانم، 1492رجال الدين. وبعد قرار الطرد عام  

م مركزا للعلوم الدينية اليهودية إذ قدم إليها 1391لتي أصبحت منذ عام وأما يوسف فاختار مدينة تلمسان ا

  .(1)العديد من رجال العلم والدين اليهود من غرناطة  واشبيليا و نقلوا إليها علومهم و معرفتهم

نشط يوسف األشقر مع علامء اليهود بتلمسان، وساهم يف تطوير العلوم الدينية ومتيز بتواضـعه الشـديد و     

رعه وسعة معرفته. وأصبح فيام بعد أبرز أساتذة التلمود يف املدينة، مام سـمح لـه اعـتالء منصـب األسـتاذية و 

  .(2)باليشيفا

وبعد تعيينه تكثفت تآليفه العلمية، فألف لتالميذته مواجيز لتّسهل عليهم دراسة رشوح التوراة و التلمود.     

  . (3)الذي يعد من الرشوحات الكالسيكية اليهودية وهو رشح ممتاز للرايش Abrekhفأول كتاب له هو 

أي شـهادة يوسـف وهـو حـول فـرائض الـذبح و سـننه،  Edout-bi yossefكام ألف نّصني األول بعنـوان     

، )4(، ويتضمن األقوال املأثورة آلبـاء املعبـد-عربة نائب امللك- Markebeth Hammichéوالثاين يحمل عنوان 

حول األخالق واآلداب املعنوية والعملية، وكتاب  -عالج الروح– Refouat –ha-Nefeshكام له كتاب بعنوان 

 Derekh esحول املاسورا أي مدرسة التفاسري للكتاب املقـدس، وكتـاب  -مثرة يوسف – Porat yasephآخر 

Haim – وهو رشوح للقوانني الدينية  -طريق شجرة الحياةor-ha-haim وكتاب ،Sefer Toppouah – تاب ك

 )5(وبه إضافات أو اجتهـادات لرشـح بعـض النصـوص الغامضـة بالكتـاب املقـدس والتلمـود -شجرة التفاح

 ، كــام لــه ديــوان شــعر حــول اإللــه، والعفــة، و طهــارة املــواد الغذائيــة عنــد اليهــود. Zohar )6(والزوهــار

  

   

                                                 
(1) Isaac Rouche : Op.Cit, T 57                                                                                                                           
(2) Ibidem : P 285 ; Encyclopédie hébraïque, New York, 1912, Article Alachkar  
(3) - OTsar. Hassefarim : bibliographie de Isaac Benjacob, wilna, 1880, P 6 ; in Rouche, op.cit, P 285, 
note 6 

  .421باكسفورد تحت رقم   D-Oppenheimاوبنهايم  يوجد مخطوط هذا النص مبكتبة د -  (4)
(5) I-Rouche : op.cit, P 286 ; Alice Cherki, Les juifs d’Algérie, Paris1987, P 52 ; Chouraqui, op.cit,  P 160     

و واضعه هو موىس دي ليون لكنه ينسب إىل الحاخام بن  1285و1275: كتب بقشتالة مابني Sefer-ha-Zoharالزوهار:  - (6)
أهم ما  .معناه الضياء، كتب باللغة اآلرامية ويستحيل استخالص فكرة عامة للكتابم، والزوهار 2يوحاي الذي عاش يف القرن 

:  Zefirotيوجد به عيوب لكنه مل يستطع خلق العامل إال مبساعدة أرواح غري مستقيمة تعرف بـزفريوت  ال الـلـهجاء فيه أن 
يف  - 1560و  1558طبع بني–ر مقدس عند اليهود ، والزوها S-Fernandez : op.cit, P 146 ; Benech : op.cit, P 103انظر: 

  .42ثم ترجم إىل اإلنجليزية والفرنسية، املسريي: املرجع السابق، ص 1958- 1945مجلدا يف القدس بني  22إيطاليا، وطبع يف 
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، وأصـبحت هـذه Ostar Nehmadوكل هذه املؤلفات مل يرشـ إليهـا يف الكتـب واملصـادر إال يف املجلـة العربيـة 

م، 1855حوايل عام  Eliacin karmolyاملخطوطات ملكا لشخص يهودي من مواليد تلمسان وهو الياسني كرمويل 

لسـليامن ابـن Tikkon Soferim لهذا مل تطبع ومل تنرش هذه املخطوطات، إال قصيدة مدح لــ تيكـون سـوفرييم 

  .)1(م1744م، وطبعت بليفورن عام6714هـ/872شمعون دوران املتوىف بالجزائر عام 

ويالحظ عىل العناوين التي وضعت ملؤلفات الحاخامني بعيدة عـن محتـوى الكتـاب نفسـه وهـي عنـاوين     

رمزية. ومتيز يوسف األشقر عن الحاخامني اآلخرين باجتهـاده مـن أجـل وضـع مـنهج تعليمـي للميشـنا، كـام 

رب اإلسالمي القائم عىل معرفة و تطبيق التـوراة والتلمـود ومـا تكشف لنا كتبه الطابع املزدوج لليهودية باملغ

جاءت به يشيفـا بابل والقدس، والطابع املغاريب املتأثر بعلامء الدين اإلسبان الذين لجئوا إىل بالد املغرب هـذا 

مسـان التأثري الذي سيظهر يف القرن العارش الهجري/السادس عرش امليالدي، عند قيام بعـض حكـامء اليهـود بتل

  مبحاولة التوفيق بني التلمود و القبااله والذي سيأيت الحديث عليه فيام بعد.

ونسجت حول شخص الحاخام يوسف األشقر عدة قصص و روايات منها: أن بعد وفاته، مل تصـرب أمـه عـن      

هـا، حزنها الشديد فتعطلت باملقربة أين دفن ابنها حتى حلول الليل، فسمعت خطوات لصـوص متـوجهني حول

ومن شدة فزعها استنجدت بابنها امليت، ومبجرد االنتهاء من الكالم، ظهرت حفرة يف القـرب كأنهـا تـدعوا املـرأة 

لالختباء بها، فاستلقت األم بداخل الحفرة حتى ابتعد خطر اللصوص ثـم خرجـت منهـا، ويقـال أن آثـار هـذه 

  .)2(الحفرة ما زالت إىل يومنا هذا

التي ذكرها الحاخامات، جـاء فيهـا أن الحاخـام يوسـف األشـقر تـويف يف منتصـف نهـار يـوم و أما الرواية الثانية     

الجمعة، وقبل أن يلق أنفاسه األخرية وهو يف كامل قواه العقليـة طلـب مـن تالميـذه أن يضـعوا مسـامرا يف جـدار 

 وبعد وفاته تخوف الجميـع مـن البيت وأن ال ينزعوه إال بعد االنتهاء من مراسيم الدفن، فنفذ التالميذ ما أمروا به.

  

   

                                                 
(1) I.Rouche : op.cit, P 286, note 2 
(2) I.Rouche : PP 280-281                                                                                                                                  
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عدم االنتهاء من مراسيم دفنه قبل نهاية اليوم أي الغروب وحلول يوم السبت، لكن حدث ما مل يكن يتوقعـه  

الجميع ألن كل األمور من طقوس الدفن والدفن نفسه قد انتهت والشمس ما زالت مرشقة. وبعد العـودة إىل 

ظالمـه الـدامس. فـآمن الحضـور منزل يوسف األشقر املتوىف، تم نزع املسامر فاختفت الشـمس وحـل الليـل ب

، ويقول الفراد بال أن لقب )1(بقداسة الّريب وأنه هو الذي مبعجزاته عطل غروب الشمس حتى ينتهي من دفنه

  .)2(الركيّز معناه "الرجل الذي أوقف الشمس"

ورضيح يوسف األشقر قائم قرب رضيـح الـّريب إفـراييم عنقـاوة عـىل الطريـق الكبـري املـؤدي إىل تلمسـان،     

  ليحجوا إليه، كام أن بعض سكان املنطقة من املسلمني يزورون الرضيح.

  كام برز بتلمسان عدة رجال دين معارصين إلفراييم عنقاوة وليست لدينا معلومات كافية عنهم مثل:    

 ، وهو رشح للرايش.Messiah yellemimله كتاب  Juda Khallashا خالش يهود -

 .)3(عالل بن سيدون واضع قصائد دينية ترتل مبعبد تلمسان، ويعقوب كينو وهو واعظ كبري -

و يعقوب بالرب: وهو رجل دينا كبريا تتلمذ عىل يـده يوسـف كـارو الـواعظ وجـامع املدونـة الحاخاميـة  -

Choulhan Aroukh – 4(-ة املجهزةاملائد(. 

و حبشوا بن يوسف هاليفي، حاخام تلمسان، صاحب أشهر وأحسن املؤلفات املنهجيـة لدراسـة التلمـود،  -

 .)5(م، واستقر بقشتالة1467غادر تلمسان عام 

م، اسـتقر بـوهران أيـن 1391يب عمرام بن مراوس افرايت، طرد من إسـبانيا عـامالرّ  -

وجد بها جامعة يهودية كبرية، وينتمي إىل أرسة من الحاخاميني اإلسبان إذ كان جـده 

 عمرام بن نتان ريب ببلنسية. عارص الحاخام ريباخ والحاخـام راشـباخ وتبـادل معهـام 

  

   

                                                 
(1) Ibidem : P 283 ; Encyclopédie hébraïque, New York, 1912, Article Alachkar                                           
(2) M.A.Bel : Les Fêtes du Rabb à Tlemcen, Revue d’outre-mer, 1935 
(3) Chouraqui : op.cit, P 160 ; AliceCherki :op.cit, P 52                                                                                      
(4) Le code Rabbinique de Joseph Karo au 16e s, traduit de l’ hebreu par sautayra et M. Charleville ; R-
A, 1869, P 506 ;  C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 104                                                                 
(5) Margolis et Marx : Histoire du peuple juif, 1933, P 479 
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 . )1(در وهران واستقر بغرناطة، مل يعرث عىل مؤلفاته إىل يومنا هذارسائل كثرية. يف أيامه األخرية غا

  كام كان باملدية التلمودي سعدية دمون و بهنني موىس غاباي.

وهـو مـن  – Sidour -م بربقـة كتـاب الصـالة السـيدور 1203شلوموبارنتان مـن فقهـاء الـدين دّون عـام  -

 .)2(سجلامسة

الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي، قام بتفسري ورشح مـا خلفـه السمؤل بن موىس املغريب عاش يف القرن  -

 السابقون.

 م) له كتاب "أنس الغريب".1365هـ/767يهود ابن نسيم املغريب (ت عام -

إرسائيــل الــديّان الثــاين بــن شــمويل املغــريب و يافــت بــن شــامويل بــن صــغري عــاش يف القــرن الســابع  -

 .)3(هجري/الثالث عرش امليالدي 

كتاب األنساب، ألفه مبدينة تونس قبل ارتحاله إىل املرشـق،  -Sefer yuhasimاكوتو صاحب كتاب ابراهام ز  -

أي كتـاب  -Sefer ha zikaronكام كان بتونس عامل آخر هو ابراهام ليفـي بركـات وضـع رشح للـرايش بعنـوان 

 .)4(التي حضيت بها الجزائر واملغربالعلمية ومل يكن لتونس نفس املكانة  -الذكريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Giles Lalloum : op.cit, PP 223-224 ; Jewish encyclopedia, vol V, P 51 
(2) Chouraqui :op.cit, P 157                                                                                                                               

 .224عيل محمد ريا: املرجع السابق، ص  عطا -  (3)
(4) Sebag : op.cit, P 74                                                                                                                                         
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  جدول ميثل مجموع الفقهاء مع مؤلفاتهم

 املؤلفـات االسـم  دـالبل

ــــــرب  املغ

  األوسط

-710بارشيشـات برفـات (ريبـاخ) حـوايلإسـحاق

  م1408-1326-1310هـ /حوايل726-810

  رسائل خاصة باملسائل الدينية "أجوبة ريباخ -

 Ketoubothتعليق حول التلمود  -

 تعليق حول التوراة -

ــن اختصــار  - ــة الب ــة العقائدي ــة الالهوتي النظري

 ميمون

  She élot u Tseshubotرسبونسة 417 -

  

 شمعون بن سامح دوران (راشباخ) -  

  م1444-1361هـ/765-847

  فتاوى حول تلمود نيدايم.-

  .Oheb Mischpatرشح وتعليق لكتاب يؤاب -

  .Taschbesمجموعة من الفتاوى  -

  Sepher Maguen Abothكتاب سيفر ماجن أبوت  -

  إثني عرش مقاال حول الترشيعات االجتامعية. -

  تعليق لكتاب حسداي ابن يهودا كرسكاي. -

  

  أجوبة سليامن بن شمعون.-فتاوى- م)1467هـ/869شمعون دوران (  

 القسم الثاين من كتاب ياخني أوبعاز - م)15هـ/9ساّمح دوران (  

yakgein u Bo’az 

  األول من كتاب ياخني أوبعاز.القسم شمعون دوران الثاين؟  

 يوسف ابن مينري  

  م 15-14هـ/9-8ق 

  رشح تلمود نيداريم.-

 شمعون نجار بن داود -  

  م)14هـ/8( 

  كتاب حول الطقوس واملراسيم بداخل البيعة.-
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 زميرون يوسف بن ابراهام -  

  م.15هـ/9 

  قصيدة شعرية. –مراسالت-

 افراييم ارسئيل عنقاوة -  

  م1442-1359هـ/763-845

  أدعية ترتل مبعبد تلمسان.-

  قصائد شعرية. -

 -الركيّز–يوسف األشقر -  

  م15هـ/9

  مواجيز رشوح التوراة والتلمود.-

  وهو رشح للرايش. Abrekhكتاب  -

   Edout-bi yossefنص حول الفرائض الذبح  -

  نص بعنوان عربة نائب امللك  -

Markebeth Hammichné   

    Refouat-ha-Nefeshكتاب عالج الروح  -

  Porat yosephكتاب مثرة يوسف  -

   Dereph es Haimكتاب طريقة شجرة الحياة  -

    Sefer Toppouahكتاب شجرة التفاح  -

  ديوان حول الطهارة الغذائية، والعفة. -

  Messiah gellemimرشح للرايش - م15هـ/9يهودا خالش (ق -  

  أدعية ترتل مبعبد تلمسان.- عالل بن سيدون -  

 واعظ.- يعقوب كينو -  

 ؟ يعقوب الرب -  

  مؤلفات حول منهجية دراسة التلمود.- حبشوا بن يوسف هاليفي -  

 عمرام بن مرواس إفرايت -  

  م)15هـ/9(ق

  ضاعت مؤلفاته.-

 ؟ سعدية دمون -  

 ؟ موىس غاباي -  

ــــــرب  املغ

  األقىص

  تفسريات و رشوح لكتب موروثة.- م14هـ/8 السمؤل بن موىس املغريب -

    Sidourالسيدور  –كتاب الصالة - شلوموبار رنتان -  
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 يهودا بن نسيم املغريب -  

  م. 1365هـ/769ت 

  كتاب أنس الغريب.-

 ؟ إرسائيل الديّان الثاين -  

 يافت بن شمويل بن صغري -  

  م13هـ/7ق 

 ؟

ــــــرب  املغ

  األدىن

 Sefer-yahasimكتاب األنساب   - ابراهام زاكوتو -

 Sefer ha Zikaronكتاب الذكريات - ابراهام ليفي بركات -  

  

 األدب والشعر:  -2

مل يهتم يهود املغرب اإلسالمي بالدراسات األدبية وهي تكاد تكـون منعدمـة وال توجـد إال إشـارات خفيفـة     

  جدا، ويف هذا املجال برز:

م، لـه قصـائد شـعرية 15هــ/9أبو زمرة إبراهيم بن ميري، عاش بوهران ثم تلمسان يف أواخر القرن  – األول    

schikcha-ha-Omer (1).  

م، كان متعصبا لألندلسية العربية ومن 1212هـ/609إبراهيم بن سهل اإلرسائييل: ولد باشبيلية عام  -والثاين    

  .(2)ة يف هذا املوضوع حث فيها أمراء العرب عىل إنقاذ اشبيليامؤيدين للبقاء اإلسالمي يف األندلس نظم قصيد

ويعترب إبراهيم بن سهل من أكرب موشحي وشعراء عرصه، التحق بخدمة حاكم سـبتة بعـد سـقوط املدينـة     

  .(3)م1248التي ولد فيها يف أيدي فرديناد الثالث عام 

رث من البديع، كام اتسم شعره بالرقة، وسئل عن م، ويف شعره يؤثر الصيغة ويك1251هـ/649مات غريقا عام    

  .(4)سبب رقته فقال انه أجمع فيه ذالّن: ذل اليهودية، وذل العشق

  

  

   

                                                 
(1) C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 99  

  .51شعشوع: املرجع السابق، ص -(2)
  .78م طالبي: املرجع السابق، ص -(3)
  .526-522، ص3، ج1968املقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  -(4)
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 الرتجمة:  -ج

بحكم اختالط وتعايش اليهود مع املسلمني من عرب و أمازيغ تعلموا اللغة العربية و تحدثوا بها بل أتقنوها، ولعب     

  املرتجمون اليهود دورا هاما كمرتجمني إلبرام االتفاقيات ضمن سفارات بالخصوص بني إسبانيا وبالد املغرب.

ومل يذكر اسمه وال نسبه فكان املرتجم العريب للتجـار الجنـوبيني،  م،1267هـ/666كان هناك مرتجم ببالد املغرب سنة     

كام كان هناك مرتجم آخر يقيم مبدينة تونس واملدعو موىس، كاتب بلدية جنوة باللغة العربية. كام اشتهر مـرتجم آخـر 

ة الصـلح املربمـة مـا م، معاهـد1421هـ/824وهو إبراهيم زامريو، وعائلته يف مدينة صايف، وإبراهيم فافا الذي نقل عام 

م قـام بتحريـر الـنص الالتينـي 1445هــ/849بني فلورانسا و تـونس مـن اللغـة العربيـة إىل اللغـة اإليطاليـة، ويف سـنة 

إن علامء املغرب أثروا قواعد اللغـة العربيـة، وقـد سـبقوا العرصـ  .(1)للمعاهدة املربمة بني تونس و جنوة باللغة العربية

، وكانت الوسـيط (2)ن يهود املغرب كانت لهم عالقات عديدة و متنوعة يف حوض البحر املتوسطالذهبي ليهود إسبانيا أل 

  للتبادل الثقايف بني الرشق والغرب قبل أن تتأسس املدارس اليهودية بإسبانيا.

 العلوم العقلية: - 2 

نقصد به علامء بالد املغرب و مؤلفاتهم الخارجة عن املواضـيع الدينيـة التقليديـة، وهـؤالء سـاهموا يف إثـراء النحـو     

  العربي، والشعر، والفلسفة، والطب.

 الفلسفة:  -أ

قدسة، مل تكن لدى اليهود قبل ظهور اإلسالم فلسفة عقلية، ألن اليهود يف هذه الفرتة كانوا يهتمون بدراسة الكتب امل    

والرباط العقيل أو الفكري الوحيد الـذي كـان يجمـع اليهـود الشـتات هـو التـوراة والتلمـود، ألن الـرتاث اليهـودي هـو 

مجموعة التعاليم والتقاليد التي وضعها حكامء اليهود وأحبارهم من القديم مستندين روحها أساسا مـن بعـض املـزاعم 

م) 50-ق م25(عىل يد فيلون اليهـودي ريخ. وأول ثقافة فلسفية ظهرت اليهودية. وقد تطور شكل هذا الرتاث عرب التا

  .(3)الذي تأثر بالفلسفة اإلغريقية إال أن أفكاره الفلسفية كانت من أجل إحياء و متجيد الديانة اليهودية

   

                                                 
 Hirschberg : op.cit, P 374    ؛ وانظر:446برنشفيك: املرجع السابق، ص -(1)

(2)  Haim Zafrani : Poésie juive en occident musulman, Paris,1977, PP 104-105 ; Levi Provençal : Les 
historiens des chorfa, Paris, 1922, P 6.                                                                                                                  

؛عبد الرحامن بدوي:خريف الفكر اليوناين، القاهرة، مكتبة النهضة 139-138داوي: املرجع السابق،صإبراهيم الهن -(3)
  .127، ص1943املرصية،
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العربيـة  لكن بعد ظهور اإلسالم، ويف ظل التسامح الديني الذي متتع به أهل الذمة تفتح اليهود عىل الثقافة    

  .(1)اإلسالمية، وبرز مفكرون و فالسفة يهود تأثروا بعلم الكالم

وتشغل هذه املسألة معظـم الفلسـفة اليهوديـة  الـلـهإن أهم املسائل التي تبحث فيها الفلسفة اليهودية:     

وتصـور ماهيتـه و وحدانيتـه و صـفاته، كـام  الـلـهوهي املحور األسايس، وتبحث يف الرباهني التي تثبت وجود 

بالعـامل، وتشـمل مسـائل الخلـق والتـدبري واالختيـار، ويتصـل هـذا أيضـا  الـلـهتبحث يف مسألة العامل، وعالقة 

باإلنسان ويشمل النفس، والسـلوك، والـوحي، والثـواب، والعقـاب وكـل املسـائل املتعلقـة بـاملنطق ومـا بعـد 

  .(2)الطبيعة

  يهود األوائل:ومن الفالسفة ال

يعترب أول فيلسوف يهودي ولد يف مرص، ثم انتقل إىل القـريوان و امـتهن  م):940-845إسحاق اإلرسائييل ( -

 .(3)املهدي الـلـهالطب، وكان طبيبا للخليفة الفاطمي أيب محمد عبد 

ة كتــاب " كتــب إســحاق اإلرسائــييل يف املنطــق ويف مواضــيع مــا بعــد الطبيعــة، وأهــم مؤلفاتــه يف الفلســف    

م، والكتاب هو 1210هـ/607التعاريف" ألفه باللغة العربية وترجمه إبراهيم بن حسداي إىل اللغة العربية عام

تفسري وعرض لكتاب الطبيعة ألرسطو. كام له كتاب فلسفي آخر بعنوان "بستان الحكمـة" وهـو مقالـة يف مـا 

  .(4)ملدخل إىل املنطق"بعد الطبيعة، وكتاب الحكمة وهو مقالة يف الفلسفة وكتاب "ا

يهودي من مرص عاش يف جنوب العراق تأثر بعلم الكالم. مـن أهـم مؤلفاتـه  م):942-882هـ/331-269سعديا الفيومي ( - 

، كام تأثر (5)م، حدد فيه نصيب كل من العقل والوحي يف الرشيعة932كتاب األمانات واالعتقادات، الذي انتهى من تأليفه عام 

  ، ويظهــر تــأثره بــالفكر اإلســالمي القائــل بــأن املــؤمن يبــتىل، ويفرســ ســعديا(6)الــذين أخــذوا عــن أفالطــونبــآراء املســلمني 

  

   

                                                 
من وكان املتكلمون أول من استعمل  11هـ/5م، فاستمرت حتى القرن8هـ/2نشأت فرقة املتكلمني يف اإلسالم يف القرن  -(1)

  . 12-10، ص3، ج1946أمني، ضحى اإلسالم، القاهرة، العقل للوصول إىل املعرفة: الحقة، أحمد 
  .139-138ابراهيم الهنداوي: املرجع السابق، ص -(2)
  .37، ص2، ج1997ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء، تحقيق قاسم وهب، دمشق، وزارة الثقافة،  -(3)
  .146ابراهيم الهنداوي: املرجع نفسه، ص – (4)
، 1988، 2ييه: تاريخ الفلسفة، العرص الوسيط والنهضة، ترجمة جورج طرابييش، بريوت، دار الطباعة والنرش، طاميل بره -  (5)

  .130، ص3ج
  .8-5، ص1980عبد املنعم حفني: املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، القاهرة، مدبويل،  -(6)
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الفيومي عبارته:"إن العذاب النازل عىل املؤمن هو نوع من االختبار لعقيدة هـذا املـؤمن واسـتعداده لتحمـل 

 .(1)"الـلـهقضاء 

، وعدالتـه، الـلــهألصول ومأخوذة من الفكـر املعتـزيل، وحدانيـة وكتاب األمانات مبنى عىل األفكار التالية: ا    

ووعوده وتهديداته، ووضع املخطئ، وتشجيع الخري، والنهي عن املنكر. ويتضح مـن هـذه األفكـار أن نظريتـه 

  .(2)ليست نظرية يهودية

وقد اهتمت الفلسفة اليهودية منذ زمن سعديا بن يوسف الفيومي باملسائل الفلسفية والجدل الذي أخذه     

. وبسعديا الفيـومي تنتقـل الفلسـفة إىل الغـرب اإلسـالمي، وسـيظهر فالسـفة مشـهورين يف بـالد (3)عن العرب

  املغرب منهم:

وسف بن يحي بن شمعون املغريب، وكـان تلميـذا : املعروف بأيب الحجاج ييوسف بن يهودا بن عقنني – األول 

  .(4)م وإليه أهدى كتابه داللة الحائرين1160هـ/556البن ميمون عندما استقر هذا األخري مبدينة فاس عام

 –م، هو فيلسوف ونحـوي، صـاحب كتـاب الخليقـة 10هـ/4: عاش يف منتصف القرن دوناش بن متيم – والثاين

Sefer yetzzira- (5)نظريته حول النبوة عىل ثالثة أسس هي: املناهج، والفكر، والقول الذي أقام فيه.  

م بفاس، 14هـ/8: ال نعرف الكثري عن هذا الفيلسوف، إال أنه عاش يف القرنيهودا بن نسيم بن مالكة – الثالث

 .Meloukha-Imre (6)وهو الفيلسوف القبيل صاحب كتاب أقوال اململكة 

تخصص يف الفكر اليهـودي يف العصـور الوسـطى بنرشـ وقام جورج فاجدة الباحث امل    

مؤلفات يهودا بن نسيم بن مالكة موضوعة يف مخطوط بعنوان: أنـس الغريـب، ويضـم 

ــه،  ــذ ومعلم ــني التلمي ــوار ب ــه، و ح ــب وروح ــني الكات ــوار ب ــا: ح ــيع منه ــدة مواض  ع

  

   

                                                 
 ,Vajda : Le kalam dans la pensée religieuse juive du moyen age؛ 252زبيدة محمد عطا: املرجع السابق، ص -(1)

R-H-R, Avril 1973, P 151.                           
                           

(2) Ibid : Autour de la théorie de la connaissance chez saadia, R-E-J, 1967, PP 135-189, 373-395 
(3) Ibid : Introduction à la pensée juive au moyen age, Paris, 1947, PP 45-60 
(4) M.Munk : Notice sur joseph ben-Ichouda ou Aboul’had jadj youssouf ben ya’hya al-sabti al-Mghrebi,   
J.A,1842, pp 9-11.                                                                                                                                                       
(5) G.Vajda : Nouveaux fragments arabe du commentaire de Dounash ben Tamim sur le livre de la 
création, R-E-J, 1954, PP 361-367 ; Collet sirat : Les théories des visions surnaturelles sans la pensée 
juive au moyen age, leiden, ed-Ej-Brill, 1965, P66.                                                                                                                 
(6) Chouraqui : op.cit, P 225, note 5. 
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. ويتميز يهودا بن نسـيم عـن غـريه بتحليلـه للمواضـيع -Sefer yetzzira–تقديم لتعليق حول كتاب الخليقة 

وجرأته يف بسط أفكاره و آراءه املخالفة للجامعة، كام يرفض تجسيم اإلله، ويقـول باسـتحالة بلوغـه، ألن مـن 

فهو أكرث منه. كام وضع العقل والحكمة فوق كل معتقد وحدد بذلك النظريـة السياسـية القائلـة  الـلـهيعرف 

بحاجة إىل مسرّي عاقل وحكيم يكون مسؤوال عن اإلصالح وتنظيم املجتمع، كام قال أن الفلسـفة  بأن اإلنسانية

هي وحدها التي متلك حرية التفكري للوصول إىل  املعرفة، و قال أيضا عىل القباال أنها هـي التـي تكشـف عـن 

  .(1)أرسار القوانني الدينية

م، لـه كتـاب طريـق 14هــ8: طبيب و فيلسوف، عاش بتلمسان يف نهايـة القـرن يعقوب جافيسون – الرابعو 

حارب فيه بشـدة معـاريض الدراسـات الفلسـفية بصـفة عامـة وكتـاب داللـة  -Derekh Hassekhel  -الحكمة 

  .(2)الحائرين البن ميمون بصفة خاصة

 الطب:   - ب

كان الفالسفة يف العصور الوسطى أطباء أيضا، ومـن أشـهر مـؤلفني الطـب         يف القـريوان إسـحاق بـن       

م)، وابـن الجـزار 932هــ/320م)، وإسـحاق بـن سـليامن اإلرسائـييل (ت893هــ/280عمران تويف حوايل عام (

إلفريقـي، وأصـبحت م عـىل يـد قسـطنطني ا11هــ/5م)، وقد طرجمت مؤلفاتهم منذ القرن1104هـ/498(ت

تدرس يف سالرينو. وظلت مؤلفات إسحاق اإلرسائييل الطبية موضع خطـوة كبـرية حتـى نهايـة القـرن العـارش 

 Omnia opera–م  بعنوان "كل أعامل إسـحاق" 1575الهجري/السادس عرش امليالدي، ونرشت يف ليون عام 

ysaac-  3(اللغة اليونانية واللغة العربيةكام ترجم كتاب ابن النجار بعنوان "زاد املسافر"، إىل(.  

م، وأحمـد 1250هـ/684كام اشتهر طبيب يهودي وهو أبو الحسن بن شموئيل الذي توىل رئاسة اليهود عام     

م يف عرص السلطان األرشف خليـل بـن قـالوون الـذي تـوىل 1291هـ/690بن املّغري اإلشبييل الذي أسلم عام 

  .)4(رئاسة األطباء

   

                                                 
(1) G-Vajda : Juda ben Nissim ibn Malka, philosophe juif Marocain ; Hesperis, n°15, Paris 1954 
(2) C.Cahen : les juifs de l’Afrique Septentrionale, P 104 ; Chouraqui : op.cit, P 160  

تاريخ إفريقيا العام، اللجنة العلمية الدولية لتحرير –طالبي: إشعاع الحضارة املغربية وتأثريها عىل الحضارة الغربية  -م -(3)
  .92-91، ص4تاريخ إفريقيا العام، (اليونسكو)، مج

  .210، ص1986ابن العربي: تاريخ مخترص الدول، بريوت،  -(4)
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، عـرف أيضـا بـابن )1(أما بتلمسان برز طبيب هو موىس بن صموئيل بن يهودا اإلرسائييل املـالقي األندليسـ    

األشقر وينتمي إىل أرسة يهودية إسبانية اشـتهرت بحاخاماتهـا وأطبائهـا. ولـد مـوىس ابـن صـموئيل قبـل سـنة 

اسـة الطـب، وبعـد قـرار الطـرد عـام م مبالقة، درس عىل أبيه وبعض علامء املدينة، وتبحـر يف در 1417هـ/820

  م، انتقل مع أرسته إىل املغرب األوسط.1392

ويقول الرحالة عبد الباسط بن خليل عن يهودا بن صموئيل املالقي أنه مل ير يف حياته ذمي بارع يف الطـب     

تلمسـان، التحـق ويف العديد من العلوم التقليدية، إىل جانب تدينه وتقواه، وبعد استقرار صموئيل بن يهـودا ب

به العديد من رجال العلم لألخذ عنه. ويواصل عبد الباسط حديثه فيقـول: " أنـه تقـرب منـه وصـادقه لفـرتة 

وتعلم منه العديد من األمور حول الطب وعلوم أخرى وأعطـاه إجـازة. وعيّنـه حـاكم تلمسـان رئيسـا لألطبـاء 

  .  )2(ومل يتدخل يف أمور السياسة وقربه إليه. ومن ميزات شخصية بن صموئيل أنه كان رجل علام

 علم الفلك :  -ج

م إىل 1254مل يربز علامء يف هذا املجال، فقد اعتمدوا عىل ما خلفه أسالفهم، إذ ترجم يهوذا ابن مويش عام      

م) بعنوان كتاب البـاري يف أحكـام النجـوم. 1037اللغة القشتالية دائرة املعارف البن أىب الرجال ( ت بعد عام 

هذا الكتاب إىل اللغة الالتينية، والعربية، والربتغالية، والفرنسية واإلنجليزية مام يـدل عـىل شـهرة هـذا وترجم 

م إىل اللغة العربية كتاب البطروجـي وهـو كتـاب يف الهيئـة أي 1259الكتاب. كام ترجم موىس بن طيبون عام 

  .)3(علم الفلك

  النحو: -د

سعديا بن يوسف الفيومي الذي ألف كتاب "معجـم عـربي" يعود فضل نشأة هذا العلم عند اليهود إىل  -

يف جزأين، كام ألّف كتابا ثاين يف اللغة، وألّفه باللغة العربية    يف اثني عرش جـزءا، ويعـد أول كتـاب منظـر يف 

 . )4(قواعد اللغة العربية

   

                                                 
؛ قاسم عبده قاسم: اليهود يف مرص من الفتح العريب حتى الغزو العثامين، القاهرة، دار 728، ص1ج املقريزي: السلوك، -(1)

  .63، ص1987الفكر للدراسات، 
(2) Brunschvig : Deuxrecits, PP 107-108 

  .92-91طالبي: املرجع السابق، ص-م -(3)
  .9-8ابراهيم موىس الهنداوي: املرجع السابق، ص -(4)
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وازدهـرت الدراسـات وبعد انتقال العلامء إىل بالد املغرب اإلسالمي واألنـدلس، تطـورت الحركـة الفكريـة  -

 م، وبرز يف املغرب اإلسالمي:9هـ/3اللغوية والنحوية خاصة يف القرن 

يف دراسته مبقارنـة اللغـة العربيـة   قارن، اهتم: وكان عمله عىل فقه اللغة املاألول يهودا بن قريش التاهريت   

لف كتاب "الصـالت" وهـو مقسـم باألرامية والعربية. ويعد يهودا بن قريش أول باحث يف فقه اللغة املقارن، أ 

إىل ثالثة أجزاء: يحتوي الجزء األول والثاين عىل قوائم الكلامت العربية التي لها صـلة باللغـة األراميـة، والجـزء 

  .)1(الثاين مخصص للكلامت العربية، التي لها صلة باللغة العربية

خليطا مـن العربيـة والعربيـة يعـرض فيـه : وهو معارص ليهودا ابن قريش ألّف كتابا والثاين دوناش بن متيم   

الصلة بني العربية والعربية، وقد استغل كال  من يهودا بن قريش التاهريت و دوناش بـن متـيم معـرفتهم للغـة 

  .)2(العربية و اآلرامية لرشح الكلامت العربية الغامضة

، و دوناش بن لرباط من )3(م وهو معارص ملناحم بن رسوق990-920هـ/380-308: والثالث دوناش بن لرباط   

علامء فاس، تابع دراسته األكادميية بسورا تحت إدارة سعديا جـاؤون و درّس العربيـة يف أكادمييـة بـالد الشـام، 

كام طور دراسته بقرطبة تحت حامية حسداي بن شربوط. له كتاب إجابات، ألّفه بأسلوب شـعري، ويعـد أول 

مالك. و دوناش بن لرباط هو أول مـن أدخـل البحـور العربيـة يف  شعر نحوي يف األدب العربي يشبه ألفية ابن

  .)5(، وألف كل من مناحم بن رسوق و دوناش بن لرباط يف الغزل)4(الشعر العربي

     

   

                                                 
(1) Hirschberg : op.cit, P 352 

 Carol Iancu :Quelque aspects ؛ وانظر:490انخل باالنثيا: تاريخ الفكر األندليس، ترجمة حسني مؤنس، القاهرة، ص -  (2)
sur la vie        religieuse, P 79.                                                                                                                     

                           
م)، هو شاعر، كان كاتبا لوزير الخليفة عبد الرحامن النارص يف قرطبة وهو حسداي بن شربوط 960-910( مناحم بن رسوق -  (3)

هو أول عمل باللغة اليهودي، وكان عاملا يف اللغة وترقى مكانة علمية رفيعة، له معجم عربي بعنوان محربت أي الكراسة و 
                              العربية. واستفاد من هذا الكتاب علامء يهود يف فرنسا وأملانيا ومكنهم من التوسع يف اللغة العربية؛ انظر:

         Encyclopedia Judaica : vol VI , P 69 
(4) M.Eisenbeth : Les juifs en Algérie, P 12 

  .492انخل باالنثيا: املرجع السابق، ص -  (5)
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  .)1(وقد عارض مناحم بن رسوق دوناش بن لرباط إدخاله الوزن العريب يف الشعر العربي  

م، استقر بالقدس أين وضع معجـم اللغـة العربيـة 950-930ني : مابوالرابع هو داود بن ابراهام الفايس    

  وهو كتاب جامع الفايس.

م، وهـو واضـع 1010-950/1005: وهـو أبـو زكريـا يحـي داود الفـايس  والخامس هو يهودا بن حيـوج    

قواعد اللغة العربية املأخوذة عن قواعد اللغة العربية، وله كتاب األفعال ذات جـذور مضـاعفة، وكتـاب 

فعال ذات الجذور املسترتة، وكتاب تحريك الكلـامت واألصـوات، وأكمـل أبحاثـه تالميذتـه مـن بيـنهم    األ 

وفيام ييل  .(5)صموئيل بن نغريال ، و جوناس ابن جانا، و وضعا دراسة كاملة ونهائية لقواعد اللغة العربية

  جدول مرفق بشكل يبني أشهر علامء اليهود وإنتاجهم العلمي:

  جدول عام لعلامء اليهود و مؤلفاتهم: 

  

  عدد املؤلفات حسب التخصص وعددهم ءالعلام

  37 25  الفقهاء

 2 2  األدب والشعر

 8 5  النحو

 4 4  الفلسفة

  )3(1 6  الطب

  

 : أشهر علامء اليهود و إنتاجهم العلمي:6الشكل رقم 

                                                 
 Norman stillman : Aspects of jewish life, The jews of؛ وانظر:    247زبيدة محمد عطا: املرجع السابق، ص -  (1)

Arab lands, A history and  source book , the jewish publication society of America, 1970, P 57.                
                                 

(2) Corcocs : Jews of Marocco, P 277 
  عبارة ولهم مؤلفات. لال نعرف بالتحديد عدد املؤلفات الطبية إذ اكتفت املصادر باستعام – (3)
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نستنتج من هذا الرسم البياين أن معظم الدراسات خّصت العلوم الدينية، وهذا راجـع إىل طبيعـة التعلـيم      

لليهود منذ العصور القدمية، إضافة إىل التغيريات التي طرأت عىل اليهود الشتات مام ألزم الحاخامات االجتهاد 

سبانيا إىل بالد املغرب اإلسالمي. ويتبني لنـا أن من أجل إيجاد أجوبة لقضايا مستجدة، خاصة بعد هجرة يهود إ 

م قـد وصـل إىل خمسـة وعرشـين فقيـه وبلـغ عـدد مـا 15-13هـ/9-7عدد الفقهاء ببالد املغرب ما بني القرن 

أنتجوه من كتب وفتاوى إىل خمسة وثالثني كتاب. ثم يـأيت األطبـاء بعـد ذلـك مـن حيـث األهميـة وهـو أمـر 

ين مهنة الطب، كام اشـتهر اليهـود بعلمهـم الواسـع يف املجـال الطبّـي غـري أن معروف إذ امتهن جل كرباء الد

  اهتاممهم بالعلوم الطبيعية ، كعلم الفزياء والكيمياء  فكاد أن يكون منعدما.  

  : تأثر الفكر اليهودي وتأثريهثالثا

كل حضارة تقوم عىل التواصل بني الشعوب واألمم، وأفضل أدوات التواصـل هـي       

اللغة واللسان الذي قال عنه البريوين:"اللسـان هـو الـذي يـرتجم للسـامع مـا يريـده 

 القائل يف الوقت الراهن، فكيف يتيّرس نقل الخرب من املايض إىل املستقبل؟ إنـه يـتم، 
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، عن طريق األلسنة مع تطاول األزمنة، ولو ال قوة النطق يف اإلنسان املبـدع للخـط، مـا رسى الكـالم يف كوال ش

فسـبحان مصـلح  الـلــهاألمكنة، رسيان الرياح، ويف األزمنة رسيان األرواح واألفكار، وما كان ممكنا لـوال عنايـة 

  .(1)أمور الخلق"

 تأثري الفكر العريب اإلسالمي يف اليهود: -1

تكلّم اليهود يف العامل اإلسالمي باللغة العربية ولهجة السكان، واستخدموا العربية يف مؤلفاتهم. كـام كتبـت     

بعض مؤلفاتهم بالعربية لكنهم اسـتعملوا الحـروف العربيـة، وقـرأ اليهـود للمفكـرين العـرب وتـأثروا بهـم يف 

  مجاالت عدة منها: 

 :الفلسفة  - أ

في يف القرون الوسطى حسب رأي الباحث عبد املنعم حفني قـد تفـتّح وتوسـع إن التفكري اليهودي الفلس     

نتيجــة احتكاكــه بــالتفكري الفلســفي اإلســالمي أدى إىل تقــدم الفلســفة اليهوديــة وأصــبحت جــزءا مــن العــامل 

 اإلسالمي، وأصبحت متنوعة اآلراء. وكان سعديا الفيومي أول من اتصل بالفلسفة اإلسالمية، واعتنـق كثـريا مـن

  .)2(آراء الفالسفة املسلمني الذين قرأوا فلسفة أفالطون عن طريق الرتجمة

وأكرب األثر الذي أدى إىل ظهور الفلسـفة اليهوديـة كانـت بظهـور الفالسـفة املسـلمني يف األنـدلس، خاصـة     

، وابـن )4(كندي، وال)3(وأكرث الفالسفة الذين أثروا يف الفكر اليهودي هم ابن مرسة .الفلسفة التي مزجت بالدين

يف الفكر اليهودي يف أواخر العصور الوسطى. ومن الفالسفة اليهود الذين    رشد، وكان لهذا األخري أعظم تأثريا 

تأثروا بالفلسفة اإلسالمية بعد أن انتقلت املدارس إىل بـالد األنـدلس مـع نهايـة القـرن الرابـع الهجري/العـارش 

  امليالدي:

                                                 
  .132، ص1954البريوين: يف تحقيق ما للهند من مقولة، حيدر آباد الدكن،  -(1)
  .8-5املرجع السابق، صعبد املنعم حفني:  -(2)
بن مرسة من  الـلـههـ، درس الفقه عىل والده، وكان والده عبد 269بن مرسة بقرطبة  الـلـهابن مرسة: ولد محمد بن عبد  -(3)

املعتزلة لكنه كان يكتم ذلك تحفظا، انكب ابن مرسة عىل دراسة الفلسفة اليونانية، وأسس مدرسة يف أعايل جبل قرطبة عىل مثل 
وكان ابن مرسة يّحكم العقل يف املسائل الدينية ويكره  -إسالم، نصارى، ويهود - أبيقور وكان تالميذه من كل األديان     مدرسة 

  ؛ 291الخرافات والجهل: عيل أكرب واليتي: املرجع السابق، ص
 9هـ/2د يف أواخر القرنالكندي: هو أبو يعقوب بن إسحاق الكندي من قبيلة كندة عريب املنتسب لقب بفيلسوف العرب ول-(4)

م يف الكوفة، كان واسع اإلطالع يف جميع العلوم. كان ذا نزعة إعتزالية، دافع عن النبوة عىل سبيل أصحاب املنطق، له رسالة يف 
؛ ابن 212-206، ص1تثبيت الرسل عليهم السالم، ورسالة     يف معنى العقل عند األقدمني، ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق، ج

 S.Munk : Mélanges de philosophie juive، وانظر: 240قفطي: أخبار العلامء بأخبار الحكامء، القاهرة، املتنبي، د ت، صال
et Arabe, Paris, nouvelle édition, 1955, PP 339-341.                                            
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وهو شاعر كتـب بالعربيـة، واسـتعمل الـوزن الجديـد يف الشـعر  ):1070-1023(األول سليامن بن جبريول     

ه ، كام كتب يف الفلسفة، ومن أشـهر مؤلفاتـه الفلسـفية "ينبـوع الحيـاة"، وألّفـ)1(العربي يشبه ألفية ابن مالك

م 13/هــ7باللغة العربية وهو عبارة عن محاورة فلسـفية بـني أسـتاذ وتلميـذ. وكـان ملؤلفـه أهميـة يف القـرن 

وأصبح مصدرا رئيسيا للفلسفة األفالطونية الحديثة، وكانـت فلسـفة ابـن جبـريول فلسـفة دينيـة إذ مل يحـاول 

  .)2(التوفيق بني التعاليم الدينية اليهودية وبني الفلسفة

ولـد بقرطبـة، درس الفلسـفة اليونانيـة املرتجمـة إىل م): 1110-1040( والثاين يحي بن يوسف بـن فقـودة    

. وألّـف كتابـا يف التصـوف بعنـوان "الهدايـة إىل فـرائض )3(، عارص ابن جبريول تأثر بكتب اإلمام الغزايلالعربية

القلوب"، وضعه بالعربية بناه عىل الفضيلة الكربى أال وهي طهارة القلب أو ما يعرف بطهارة الضمري ونقـاؤه، 

  . )4(رشة فصولوعندما ترجمة الكتاب إىل العربية سموه "واجبات القلوب" وهو من ع

وكتابه الثاين بعنوان "عقيدة النفس" نجده متأثرا باألسلوب األفالطوين الحديث الذي وصل إليه عـن طريـق     

يوسـف بـن صـديق وابـن جبـريول ومـوىس بـن عـزرا  رسائل إخوان الصفا األرمـن التـي بنـى عليهـا كـل مـن 

  .)5(فلسفتهم

وعرف القرن السادس الهجري/الثاين عرش امليالدي ظهور فلسـفة إلهيـة ملحاربـة الفلسـفة الكالميـة، وأبـرز     

  فالسفتها يف العامل اإلسالمي هو اإلمام الغزايل، و أبرز فالسفة اليهود يف إسبانيا الذين تأثروا بهذا الطابع هم:

بـآراء وتعـاليم اإلمـام الغـزايل،  كان شديد التأثر م)1141-1075األول يهودا هاليفي(    

 وعمــل مثلــه يف تلخــيص الــدين مــن األفكــار الفلســفية، وألــف كتــاب بعنوان"الحجــة 

  

   

                                                 
، محفوظة مبكتبة 1926-1925-1924ثة أجزاء طبعت بتل أبيب سنة جمعت أشعار سليامن بن يهودا ابن جبريول يف ثال  -(1)

  .       16968جامعة القاهرة تحت رقم 
(2) G.Vajda : sages et penseurs, P180;S.Fernandez:op.cit, PP61-64;S-Munk:Melanges de philosophie 
P481 

لغزايل الطويس أبو حامد حجة اإلسالم، فيلسوف، م، هو محمد بن محمد بن محمد ا1111-1058هـ/505-450الغزايل:  -(3)
أهم كتبه تهافت الفالسفة، خري الدين الزركيل:  -قصبة طوس بخرسان–متصوف له نحو مئتي مصنف، مولده و وفاته يف الطابران 

  .22، ص7، ج1992األعالم، قاموس تراجم، بريوت، دار العلم للماليني، الطبعة العارشة، 
  .149؛ موىس الهنداوي: املرجع السابق، ص496-495املرجع السابق، صانخل باالنثيا:  -(4)
  .252زبيدة محمد عطا: املرجع السابق، ص -(5)



 

195 

 

والدليل يف نرص الدين الضليل"، كتبه باللغة العربية، وانتقد فيه املتكلمني، وبـرهن يف كتابـه هـذا أن الـدين ال 

  .)1(يخضع يف قوته للتأمل الفلسفي

م، ويّعـد مـن أشـهر فالسـفة القـرن 1180، وتويف عامم1110والثاين هو ابراهام بن داود ولد بطليطلة عام     

م، له كتاب العقيدة الرفيعة ألّفه باللغـة العربيـة وترجمـه صـموئيل موتـوت يف نهايـة القـرن الثـامن 12هـ/6

ود كتابه هذا للرد عـىل يهـودا هـالفي وهـو الهجري/الرابع عرش امليالدي إىل اللغة العربية، ألف ابراهام بن دا

  .)3(. و ابن سينا)2(تلخيص ألراء الفارايب

، أخذ عن علامء العرب يف األندلس واملغـرب )4(وهو من أشهر فالسفة اليهود والثالث هو موىس بن ميمون:    

قـرأ عـىل يـد أحـد تالميـذ ومرص، وتأثر بالفكر اإلسالمي تأثريا بالغا، اجتمع بن ميمون بولد بن أفلح اإلشبييل و 

وتأثر بالخصوص بفكر ابن رشد، ومـن أشـهر مؤلفـات مـوىس بـن  )5(.الفيلسوف أيب بكر بن الصائغ علم الفلك

  ميمون:

رسالة بالعربية يف حساب املواقيـت واألعيـاد اليهوديـة، ورسـالة املنطـق وهـو أول مؤلـف يف املنطـق كتبـه     

. وكتابه يف املنطق وجد معارضـة )6(ميرن عىل البحث وتنظيم التفكرييهودي، ويذكر فيه ابن ميمون أن املنطق 

شديدة من قبل اليهود، إذ أقدم سليامن قصري القامة وهو يهودي بالكتابة عىل قربه "هذا قرب موىس بن ميمون 

  .)7(الطريد واملحروم والكافر"

يف حيـاة اليهـود وكتاب تثنية التوراة الذي ألّفه بالعربيـة، أدى إىل ثـورة اجتامعيـة    

 الدينيـــة. إذ قســـم اليهـــود إىل منـــارصين ومعارضـــني لـــه، وأشـــهر ممـــن عـــارض

  

   

                                                 
 ;S.Fernandez: op.cit, PP 67-71; Stillman: op.cit, PP 233-247؛ وانظر: 155موىس الهنداوي: املرجع السابق،ص -(1)

S.Munk   Mélanges de philosophie, P 483                                                                                  
بن  م وهو أبو الحسن  عيل 950هـ/  359 هـ وتويف عام 303الفارايب: ولد بفاراب من بالد الرتك ما وراء النهر عام  -  (2)
بن حمدان. تعلم ببغداد وقرأ عىل يد معلم مسيحي هو يوحنا بن كيالن ويقول عنه أنه فيلسوف املسلمني غري  الـلـهعبد

: "هو من أصحاب 463-461، ص1. ويقول فيه ابن خلكان: املصدر السابق: ج182مدافع: ابن القفطي: املصدر السابق، ص
  لفلسفة عنده هي علم املوجودات مبا هي موجودة. املنطق وا

م يف أفشنة عىل مقربة من بخارا. درس الفلسفة 980هـ/ 370ابن سينا ولد عام  الـلـهابن سينا: هو أبو عيل الحسني بن عبد - (3)
ب من املذاهب، تويف عام والطب يف بخارا، أخذ عن الفارايب، له كتاب الشفاء مأخوذ عن كتاب الفارايب، ومل يتقيد بن سينا مبذه

  .269هـ. ابن القفطي: املصدر نفسه: ص 428
(4) A.Fouillée : Histoire de la philosophie , Paris1926, P 206 

  .20، ص2موىس بن ميمون: داللة الحائرين، تحقيق حسن آتاي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د ت، ج -  (5)
  .155؛ ابراهيم الهنداوي: املرجع السابق، ص44يمون، صارسائيل ولفنسون: موىس بن م -  (6)

(7) Stillman :op.cit, PP 233-247. 
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موىس بن ميمون ابراهام بن داود الذي وضع كتابا ندد فيه مبوىس بن ميمون بسبب ما أدخله هذا األخري من  

  .)1(نظريات فلسفية مأخوذة من مصادر غري يهودية

وأشهر مؤلفات موىس بن ميمون كتاب "داللة الحائرين"، كتبه بناء عىل طلب تلميـذه يوسـف ابـن عقنـني     

الفيومي، مقتفيا آثار من سبقه من الفالسفة اليهود أمثال فيلون اإلسـكندري وسـعديا الفيـومي وابـن جبـريول 

تابـه باللغـة العربيـة بحـروف عربيـة القرطبي. ولكن التأويل عىل ضوء الفلسفة اإلسالمية. وألّف بن ميمـون ك

وكيفية إدراكه، ويف الجزء الثـاين يبحـث فيـه إثبـات  الـلـهويقع يف ثالثة أجزاء: يبحث يف الجزء األول يف ماهية 

ويف الربهنة عىل كونه، ويف الجزء الثالث يرشح رؤيا النبي حزقيـال وكـل مـا ورد مـن مصـطلحات  الـلـهوجود 

  .)2(ه بالكتاب املقدسعويصة ومعان غامضة يف سفر 

ويعد كتاب دالله الحائرين انـدماج آراء آرسـطو بـآراء الفالسـفة املسـلمني وفالسـفة اليهـود، لكنـه صـبغها     

بصبغة خاصة، لقد ذكر ابن ميمون يف كتابه هذا الفالسفة املسلمني الـذين رجـع إلـيهم و قـرأ كتـبهم ككتـاب 

. كام يظهر من خالل كتابـه )4(اإللهيات أليب بكر الرازي و أبو نرص الفرايب، وكتاب )3(األفالك البن األفلح اإلشبييل

، كام استعمل يف كتابه ألفاظا عربيـة مـأخوذة مـن القـرآن الكـريم )5(أنه درس املذاهب اإلسالمية دراسة وافية

  .)6(واملصادر الفقهية اإلسالمية

ي ترجمة سليامن مونك، إذ أخذ النص األصـيل وترجم كتاب داللة الحائرين إىل عدة لغات، وأهم ترجمة ه    

  .)7(املكتوب بالعربية، مصحوبا برتجمة فرنسية وأضاف إىل الرتجمة حوايش و مالحظات

 :التّصوف -ب   

من عالمات تأثري املجتمع اإلسالمي وفكره عىل يهـود العـامل اإلسـالمي هـو ظهـور     

 التّصــوف، خاصــة ازدهــار الطــرق الصــوفية يف مرصــ، وتشــجيعها يف عهــد الســلطان

 

  

   

                                                 
  .51ارسائيل ولفنسون: املرجع نفسه، ص -  (1)
  .133-132؛ اميل بوهييه: املرجع السابق، ص52ارسائيل ولفنسون: املرجع السابق، ص -  (2)
  .81، ص2موىس بن ميمون: املصدر السابق، ج -  (3)
  .139، ص3؛ ج157-127، ص2؛ ج197-193، ص1موىس بن ميمون: املصدر نفسه، ج -  (4)
  60-59، ص3؛ ج118،128، ص3؛ ج157-127، ص2؛ ج459، 356، 336، 313-185، ص1موىس بن ميمون: املصدر نفسه، ج -  (5)
  ..121ارسائيل ولفنسون: املرجع نفسه، ص -  (6)

(7) Maimounide : Le guide des égarés, trad au Français par S-Munk, Paris1856-1866  
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إبراهيم بن موىس بن ميمـون الـذي  . وأنشأ أطباء وفالسفة وعلامء حلقات صوفية، ومن بينهم(1)صالح الدين 

ابهة للتصوف اإلسالمي، كالتقشف واإلكثار من الصوم والصلوات والزهد، كـام صـّمموا لباسـا مارس طقوسا مش

يف التّصـوف  خاصا يعرف باسم البفيار وهو عبارة عن عاممة كبرية، وألّف ابراهيم بن موىس بـن ميمـون كتابـا

  .(2)بعنوان "كفاية العابدين" وكتبه باللغة العربية

لقبااله، والقبااله كلمة آرامية تعني ما يتلقاه الخلف عن السلف، وهي مـزيج ومن مظاهر التّصوف ظهور ا    

  من الفكر الغنويص والتعاليم الّرسية واإلسالمية وتدور 

  تعاليمها حول ثالث نقاط هي:

 كائن مطلق وميكن أن يبدوا يف أشياء محسوسة كالنار التي بدت ملوىس. الـلـهأن . 1

 .الـلـهوبانتقالها بني األجساد تتطهر وتفنى بإن روح اإلنسان خالدها، . 2

وهي تنتظر املِسيا الذي هو من نسل داود، يأيت ليحـرر بنـي إرسائيـل مـن الظلـم والتشـتت ويقـودهم إىل . 3

  .(3)القدس ويتّوج ملك إرسائيل

م) أصبح القبليون يشريون إىل أنفسهم بأنهم من يعرفـون مجـد 1270-1194ومنذ عرص موىس بن نعامن (     

، ومن أقدم الكتب القبلية "سفر يتزيراه" أي كتاب التكوين، ومن أبرز الرجال القباليني يف القـرن السـابع الـلـه

ي وصـل يف تحليلـه إىل القـول بـأن الهجري/الثالث عرش امليالدي، هـو ابراهـام بـن صـموئيل أبـو العافيـة الـذ

  .(4)اإلنسانهو الناموس أو الرشيعة

ومن مظاهر التصوف أيضا، كتاب "الزوهار" الذي عزي تأليفه إىل سـيمون بـن يوحـاي، ولكـن فـيام بعـد     

يف القرن السـابع الهجري/الثالـث عرشـ املـيالدي (مـابني  تأكد أن واضعه الحقيقي هو موىس دي ليون وألّفه

م)، وأصبح الزوهار بالنسبة لليهـود يف منزلـة التلمـود، ويتضـمن كتـاب الزوهـار ثالثـة أقسـام: 1280-1285

 القسم األول منـه وهـو األسـاس يف ثالثـة أجـزاء، يتعـرض ألسـفار مـوىس الخمسـة، والقسـم الثـاين يتضـمن 

  

   

                                                 
؛ إبراهيم شعشوع: املرجع السابق، 128، ص1993سعيد عبد الفتاح عاشور: األيوبيون واملامليك يف مرص والشام، القاهرة،  -  (1)
  .156ص
  .136عبد املنعم حفني: املرجع السابق، ص -  (2)
  .216، ص2006محمد عبد الحميد الحمد: دور اليهود العرب يف الحضارة اإلسالمية، الرقة، الطبعة األوىل  -  (3)
  .154-149، ص1969، 1صربي جرجيس: الرتاث اليهودي الصهيوين والفكر الفرويدي، القاهرة، عامل الكتب، ط -  (4)
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  .    (1)القسمني األول والثاينسبعني فصال، أما القسم الثالث وهو كتاب الزوهار الجديد يتكون من أجزاء من 

 النحو والشعر: -ج

  ازدهرت الدراسات اللغوية خاصة يف قرطبة وظهر يف مؤلفات اللغويني التأثري العريب ومن النحويني نذكر:    

: وهو أفضل تالميذ مناحم عاش يف نهاية القرن الرابع الهجري/العارش املـيالدي، وبدايـة القـرن يهودا حيوج    

لهجري/الحادي عرش امليالدي     يف قرطبة. ويعد واضع الدراسات العلمية للنحو العربي، كتب باللغة الخامس ا

العربية وبدأ تأثري النحو العريب عىل املصطلحات التي وضعها وأشهر كتبه كتاب عن الحروف الليّنة، والحـروف 

  .(2)ذه الكتب موجودة مبكتبة أوكسفوردالضعيفة والصامتة، وكتاب األفعال ذوات املثلني، وكتاب التنقيط.  وه

: عاش يف القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي بغرناطة ثـم صموئيل هاليفي بن يوسف هانجيدوالثاين هو     

، ونظّم الشعر وكانـت موضـوعاته تتنـاول أدق األحـداث، ويظهـر يف (3)انتقل إىل مالقا، أثر يف الحياة السياسية

  .(4)العربيةشعره تأثره باللغة 

ويظهر تأثر اليهود الشديد بالثقافة العربية من خالل املناظرات واملناقشات التي كانت تدور بينهم وكانـت     

  . )5(عىل نفس أسلوب املناظرات عند العرب

 وثائق الجنيزة:-د

ا احتوتـه مـن حاك اليهود املسلمني يف االحتفاظ بالكتب الدينية لحاميتها من الدنس ومن سوء الترصـف ملـ    

لفظ الجاللة يف غرفة مغلقة باملعبد أو بالقرب منه حتى يتم نقلها إىل مدافن. وقد تطور مفهوم الجنيـزة عنـد 

  .)6(يهود مرص يف العرص الوسيط

     

   

                                                 
 S.D.Goitein : L’état actuel de la recherche surles؛ وانظر:    157-156صربي جرجيس: املرجع السابق، ص -  (1)

documents de geniza du Caire, R.E.J, 1959-1960, P 23.                           
                                  

  .13موىس الهنداوي: املرجع السابق، ص -  (2)
  .438، ص1ابن الخطيب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج -  (3)
  .271، ص3ابن عذاري: املصدر السابق، ج -  (4)
  .492انخل باالنثيا: املصدر السابق، ص -  (5)
مجموعة من األساتذة املتخصصني يف اللغات الرشقية: دليل وثائق وأوراق الجنيزة الجديدة، جامعة القاهرة، كلية اآلداب،  -  (6)

  .8-7، ص1993لدراسات الرشقية، مركز ا
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وكلمة الجنيزة مشتقة من جنز مبعنى أخفى أو خبأ، وهنـاك مجانسـة بـني مصـطلحات الجنيـزة والجـزازة يف  

  .)1(العربية من حيث داللته عىل املشهد وعىل كل ما نقل عىل قوم واغتموا به

ود إىل وتشمل وثائق الجنيزة وثائق تعود للعرص الفاطمي واأليويب وعدد قليل للعرص اململويك، وبعضـها تعـ    

ـها   Arabic documents from theبعنـوان  D.S.Richardبداية العرص العثامين كوثائق القـرّائني التـي نرش

Karite Community م، وهـي عبـارة عـن 1538-969هــ/694-358، و وثـائق الجنيـزة تشـغل الفـرتة مـابني

لغـة العربيـة، ومعظـم وثـائق مجموعة من الوثائق كتبت باللغة العربية واللغـة العربيـة بحـروف عربيـة، وال

الجنيزة وثائق غري رسمية كتبها أغنياء وفقراء عىل حد سـواء وبالتـايل كانـت املعلومـات املسـتفادة مـن هـذه 

الوثائق صادقة إىل حد كبري، وتخص اليهود الذين عاشوا يف مرص وتضم كثـريا مـن املراسـالت مـع يهـود أقطـار 

مل عقود الزواج و معامالت مالية وتجارية، وتبحث يف أمور دينية و العامل اإلسالمي، وبعض أقطار الغرب، وتش

  رسائل شخصية اكتشفت يف معابد و مقابر اليهود.

، )2(م1890وكان أول اكتشاف للجنيزة هو عند ترميم معبد ابن عـزرا بالفسـطاط عنـدما انهـار سـقفه عـام     

  .)3(ادة أساسية للعديد من الدراساتوغالبية هذه الوثائق نقلت إىل الجامعات األوربية وأصبحت م

 تأثري اليهود يف الفكر األورويب:  -2

لعبت األندلس من خالل موقعها الجغرايف وعظمتها الثقافية يف استقطاب الكثري من طالب العـامل     

األوريب وانتقال العلوم اإلسالمية إىل الغرب وترجمت مؤلفات العلامء واملفكـرين املسـلمني إىل شـتى 

ى بني الرشق اإلسـالمي اللغات األوربية، لهذا تعد األندلس منفذا للتبادل الثقايف خالل العصور الوسط

والغرب املسيحي خاصة منها نقل الفكر الفلسفي إليها، وأصبحت اللغـة العربيـة ابتـداء مـن القـرن 

ــود،  ــارى واليه ــلمون والنص ــا املس ــرتك فيه ــي اش ــة الت ــي اللغ ــيالدي ه ــارش امل ــع الهجري/الع  الراب

  

   

                                                 
  ، مادة ج ن ز.7هـ، ج1301ابن منظور: لسان العرب، القاهرة،  -  (1)
  .8دليل وثائق الجنيزة: املرجع نفسه، ص -(2)

(3)  D.S.Goitein : the cairo geniza as a source for the history of muslim civilisation, Studia Jslamica, 
Paris, 1955, vol III, PP75-91.                                                                                                                                                
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عالية حتى أن أحد األساقفة نظم قصـائدا فظهر الزواج املختلط رغم معارضة الكنيسة. وهذا التأثري بلغ درجة 

، كـام ظهـرت مـدارس للرتجمـة يف كـل مـن صـقلية،  و طليطلـة )1(مع احرتام قواعـد اللغـة العربيـة وبحورهـا

  .)2(وقطالونية

وأثناء حكم الدولة املّوحدية، اضطر العديد من املفكرين اليهود القامئني ببالد األنـدلس اللجـوء إىل إسـبانيا     

ة، ومدن بروفنس، ولونجدوك، وبرشلونة، ورسقوسطة، وناربونة، ومونبلييه، وبيزة، ومرسيليا، وأصبحت النرصاني

، وظهرت عائالت يهودية اشتهرت بالرتجمة يف )3(هذه املدن املراكز الجديدة للحركة الفكرية اليهودية الجديدة

  .)4(أوربا خاصة يف األندلس وقشتالة منها عائلة تيبون وقمحي وآل شمطوب

تنتسب عائلة تيبون إىل يهوذا ابن تيبون، وهو طبيب ماهر، ويعد من أوائل املرتجمـني مـن اللغـة العربيـة     

م، ولد يف غرناطة ثم انتقل إىل لونيل جنوب فرنسـا، وتسـمى 1190-1120هـ/586-514وعاش يف الفرتة ما بني 

"اإلميـان واملعرفـة" وكتـاب الخـوزري وكتـاب  عائلته بالعربية بن تبّون أو التبّان، فرتجم كتاب سـعديا جـاؤون

  الويش.

و وصف ابن تيبون اللغة العربية بأنها أثرى لغات األرض وأصلحها لكل املقاالت واملقامات. كام قام صموئيل ابن     

 م)، كان يقوم1279-1245م) بتأسيس مدرسة الرتجمة يف قشتالة يف العهد امللك ألفنسوا الثالث (1283-1240تيبون (

م) مدرسـة يف 1283-1240، كام أقـام يعقـوب بـن تيبـون ()5(برتجمة الكتاب من العربية إىل العربية ثم إىل الالتينية

. )6(مرسيليا وترجم إىل الالتينية كتاب املجسطي لبطليموس وكتب البتاين يف الفلك وكتاب داللة الحائرين البن ميمون

تاب التعاليق إلبن رشد، وبعض كتبه يف الطب، كام قـام يونـا بـن م قام موىس ابن ميمون برتجمة ك1160ويف حوايل 

  كـــوزا اليهـــودي برتجمـــة كتـــاب الكليـــات البـــن رشـــد، وبفضـــل هـــذه الـــرتجامت انتقـــل فكـــر ابـــن رشـــد

  

   

                                                 
(1)  E Renan : Averros et l’Averroisme, France, Maisonneuve et larose, 1997, P 134 

  .456، ص1962الدومييل: العلم عند العرب، ترجمة محمد يوسف موىس وعبد الحليم النجار، القاهرة، دار القلم،  -(2)
(3) E.Renan : op.cit, PP 139-141 

  .250عطا: املرجع السابق، ص زبيدة محمد - (4)
  .465الدومييل: املرجع السابق، ص -  (5)
  .327محمد عبد الحميد الحمد: املرجع السابق، ص -  (6)
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  .)1(م15هـ/9إىل أوربا وبقي منترشا إىل بداية العرص الحديث رغم تراجع املدرسة الفلسفية اليهودية يف القرن  

كام قام يوسف بن اسحق القمحي برتجمة كتب التّصوف اليهودية مثل كتاب الهداية الذي ألّفه ابن فقودة     

من العربية إىل الالتينية ، كام ترجمت كتب الغزايل، وأفالطون، وأرسطو، وابن طفيل، وابن مرسـة، وابـن عـريب، 

  .)2(وغريهم من العربية إىل الالتينية

ن التعليم عند اليهود مل يخرج عن إطاره الديني، إذ كانت ترشف عليـه البيعـة، كـام أن نستنتج مام سبق أ      

املواد التي كانت تعلّم تقترص عىل دراسة التوراة والتلمود، وكان هذا النـوع مـن التـدريس مّسـطر األهـداف، 

  املختار. الـلـهحيث ينمي يف الفرد اليهودي التعصب الديني، كام يغرس فيه فكرة شعب 

وكانت دراسة العلوم الطبيعيـة والفلسـفة عنـد اليهـود تكـاد تنحرصـ يف الـبالد اإلسـالمية ألن يهـود العـامل     

  املسيحي كانوا محتقرين كام كانوا يعيشون يف ظروف سياسية سيئة.

لقريوان، كام يتبني لنا متيز بعض مدن املغرب اإلسالمي يف العصور الوسطى مبراكزها الثقافية اليهودية، مثل ا    

وفاس، وسجلامسة، وتلمسان، وكانت لهذه املراكز خصوصيتها حتى وإن هي عـىل اتصـال مسـتمر بأكادمييـات 

الشام، إال أنها كانت الطريق الذي انتقلت منه الثقافة اإلسالمية والفكر اليهودي إىل أوربا عرب األندلس. ويظهر 

رص الذهبي يف إسـبانيا، وأصـبحوا يفرضـون شـعرا رقيقـا ذلك   يف بلوغ الرخاء الفكري لليهود أو ما يعرف بالع

مشابها للشعر العريب، وظهرت عندهم فلسفة تحاول التوفيق بني الدين والفكر الفلسفي اليونـاين والعـريب، إذ 

وحـدث  مل يكن لليهود فلسفة مبفهومها الواسع حيث كانت كل أمورهم العقلية تدور حول التـوراة والتلمـود.

اإلسالمية عىل الفكر اليهودي ابتداء من سعديا الفيومي إىل موىس بن ميمون أكرب فالسفة اليهود تأثري الفلسفة 

يف العصور الوسطى، إذ كان فالسفة هذه الحقبة التاريخية يعيشون يف بيئة إسـالمية، كـام حـدث التـأثري عنـد 

العقل، كـام بـرز فيهـا تـأثرهم  ظهور الفرق الدينية منذ عنان بن داود، وكانت هذه الفرق تدعوا إىل استعامل

  بفكر املعتزلة.

   

   

                                                 
  E.Renan : op.cit, PP 141-149   ؛ وانظر:242عيل سامي النشار: املرجع السابق، ص -  (1)
  .329- 328محمد عبد الحميد الحمد: املرجع نفسه، ص -  (2)
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كام نستنتج من حيث تأثرهم باملسلمني يف ظهور الحركـة الصـوفية حتـى وإن كانـت يف الحقيقـة كامنـة يف    

عقول اليهود أنفسهم إال أنها وصلت إىل نضجها يف العصورالوسطى بظهور القبااله والزوهار الذي أصـبح كتابـا 

  مقدسا مثله مثل التوراة والتلمود.

وز نشـاط املجـامع العلميـة اليهوديـة يف إسـبانيا ظهـر هـذا النشـاط يف ظـل كام تبني من خالل ما سبق بر     

التسامح املسيحي يف طليطلة وبرشلونة خالل القرن السابع الهجري/الثالث عرش املـيالدي، وعـن طريـق هـذه 

املجامع انتقلت الفلسفة اإلسالمية خاصة فلسفة ابـن رشـد والطـب العـريب اإلسـالمي إىل أوربـا بعـد تأسـيس 

رس لدراسة الطب يف سالرنو و منبلييه. وهذا العامل الثقايف يوضح دور عالقات اليهود فيام بيـنهم وكـذلك مدا

يربهن متكنهم دون سواهم من اللغات ألنهم هم الذين كانوا يقومون برتجمة الكتب من العربيـة إىل العربيـة 

  مل اإلسالمي وبالد النصارى.ثم الالتينية، وحركة الرتجمة زادت من روابط االتصال بني يهود العا

كام أن هذه املدارس اليهودية يف بالد األندلس مل تكن لـوال انتقـال املفكـرين اليهـود مـن بـالد املغـرب إىل     

  األندلس حاملني معهم ما أخذوه من العلوم اإلسالمية.

بسـبب موجـة  –كام يتضح لنا أن هجرة يهود إسبانيا إىل بالد املغرب اإلسالمي يف أواخر العصور الوسـطى      

تّولد عنها منافسة شديدة بني التوشابيم وامليغوراشيم هـذه املنافسـة انتهـت بفـرض  -االضطهاد املسيحي لهم

حاكمة عىل هؤالء بامتيازات ، كام أن تفـّوق امليغوراشيم نفسهم عىل اليهود من األهايل بفضل إنعام السلطة ال

امليغوراشيم الفكري والثقايف مكنهم من فرض قوانينهم اإلصالحية عـىل التوشـابيم يف املـدن السـاحلية واملـدن 

الكربى، وقد حيض املغرب األوسط بأكرب عدد من هؤالء اليهود املهاجرين ليس فقط مـن حيـث العـدد ولكـن 

كان من بينهم حاخامات كبار متضلعني يف العلوم الدينية والعلوم العقلية حيث أيضا من حيث خصائصهم، إذ 

كان من بينهم أطباء كبار، إذ تبني من خالل أفكارهم محاولة إدماج الفرد اليهودي يف املجتمع، وكانت منطقـة 

رب األدىن بصـفة املغرب األوسط متثل منطقة إشعاع للثقافة اليهودية عىل بالد املغرب بصفة عامـة وبـالد املغـ

  خاصة وهذا من خالل ما أشارت إليه الرسائل السيارة.    
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  املغرب والسيايس يفنشاط اليهود االقتصادي 

  م)15-13هـ/9- 7ق: اإلسالمي (

  : النشاط االقتصادي لليهود يف املغرب اإلسالمي.أوال

مارس اليهود كغريهم من األجناس النشاط االقتصـادي، خاصـة وأن السـلطات السياسـية يف بـالد املغـرب مل     

تقيدهم بحواجز وممنوعات، بل كانت لهم امتيازات، وقـد بـرز اليهـود يف امتهـانهم لـبعض الحـرف كصـياغة 

  الذهب، والصناعة النسيجية.

جاري. وكانت التجارة من السامت األساسية التي ميزت اليهود غري أن نشاطهم ظهر بالخصوص يف املجال الت    

  عن غريهم من الشعوب منذ العصور الغابرة إىل يومنا هذا.

وقد احتكر اليهود التجارة عرب املوانئ مع دول أوروبا، كام احتكروا الطرق التجارية العابرة للصـحراء، وبلغـت 

م)، خاصة وأن اليهود وضـعوا وتّحكمـوا يف كـل وسـائل 14( ذروتهم يف هذا املجال خالل القرن الثامن للهجري

  املامرسات التجارية.

وقد ظل نشاط اليهود االقتصادي مستمرا خالل الفرتة املمتدة من القرن السابع إىل القرن التاسع الهجري (     

التاسـع  م) بشكل طبيعي كام سيظهر بوضوح من خالل الصـفحات التاليـة، ليرتاجـع مـع نهايـة القـرن 13-15

  الهجري/الخامس عرش امليالدي، بعد اكتشاف القارة األمريكية. 

ومل أتعرض إىل نشاط اليهود الزراعي يف بالد املغرب اإلسـالمي خـالل فـرتة البحـث لسـببني: األول عـدم إشـارة 

لهـا دورا املصادر والدراسات الحديثة إىل وجود أرايض أو ملكيات خاصة لليهود، والثـاين فـإن الزراعـة مل يكـن 

كبريا يف حياة اليهود وهذا يعود إىل طبيعة مصـري اليهـود والتـي متيـزت بعـدم االسـتقرار و املتـأثرة بالتقلبـات 

  السياسية.

  وميكن تقسيم نشاط اليهود االقتصادي يف بالد املغرب إىل نشاط داخيل وخارجي.    

I-  :النشاط االقتصادي الداخيل 

الداخيل بامتهان الحرف، واملتاجرة باألموال وتجارة التجزئة. ومل نتمكن مـن متيز نشاط اليهود عىل املستوى     

  العثور عىل مصادر تدلنا مبعلومات كافية حول هذا املوضوع، ومن أهم نشاطات اليهود االقتصادية:
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 احرتاف املهن: -1

اء الوظـائف لقد كان اليهود يكسبون قـوتهم مـن محصـول نشـاطهم التجـاري دون سـواه تقريبـا، فباسـتثن    

الدينية كان عدد املهن الحرة املفتوحة يف وجوههم ضـئيال، كـام أن املصـادر أشـارت إشـارة خاطفـة إل بعـض 

  .(1)الحرف اليدوية التي كانوا ميتهنونها إذ غالبا ما كانت تفرض عىل اليهود مهنا شائنة كمهنة الجالد

املعادن الثمينـة مـن  وصناعة . (2)وقد احرتف اليهود حرفا عديدة كصناعة املعادن الثمينة من ذهب وفضة    

ومـام تجـدر اإلشـارة إليـه وجـود  .ذهب وفضة متثل صناعة يهودية قدمية تم توريدها من املرشق إىل املغـرب

، عىل أن يهود تلك املدينة (3)م1400/هـ803ني يف سوق  الصناعة مبدينة تونس حوايل سنة صببعض اليهود املنت

قد اتهموا منذ القرن السابع الهجري/الثالث عرش امليالدي بإدخال االضطراب يف سري تداول النقد، وذلك بصـهر 

، كام اشتهر اليهود بحرفة الخياطة، وصناعة السجاد، والفخار، والصباعة، والتجـارة، والحـدادة، (4)القطع الفضية

  .(5)، و صناعة الصابونوالشفارة، والنقاشة

م، إىل بالد املغرب يف حدوث اضـطرابات بيـنهم و 14هـ/8يف نهاية القرن  األندلسوقد تسببت هجرة يهود     

بني اليهود من األهايل، إذ أقام هؤالء اليهود الجدد إنجازات مفيدة للجميع بفضل ما جلبوه معهـم مـن رؤوس 

، إذ متيز هؤالء القادمون مبهـارة فنيـة فائقـة، فـزادت الجامعـات أموال وما كانوا يقومون به من نشاط تجاري

اليهودية ثراءا يف املراكز السكنية الكربى ببالد املغرب األوسط بسبب إسهامات اليهود املهاجرين، حيـث متكـن 

  . )6(هؤالء من فرض نفسهم إقتصاديا ودينيا

دد يف هـذا امليـدان ومنه نالحظ أن مملكة بن عبد الوادي هي التـي تلقـت أهـم عـ    

سواء من حيث الكيف أو مـن حيـث الكـم. ويظهـر ذلـك مـن خـالل ترصـيح الحاخـام 

  ســيمون بــن ســامح دوران ردا عــىل شــكوى يهــود األهــايل منافســة اليهــود املهــاجرين 

  

   

                                                 
  .433، ص1برنشفيك: املرجع السابق، ج -  (1)
                                                                                                                                     أنظر: -  (2)

P.Sebag :op.cit, P 70.  
  . 132، ص2هـ، ج1328-1327األيب: إكامل اإلكامل، القاهرة،  -  (3)
  .354، ص2ابن خلدون: كتاب العرب، ج -  (4)
  .243برنشفيك: املرجع نفسه، ص -  (5)
  .414-409برنشفيك: املرجع نفسه، ص -  (6)
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لهم:"كنتم تعيشون يف رخاء بفضل عالقاتكم مع العرب الذين كانوا بحاجة إىل صناعتكم، وكانوا يقـّدمون لكـم 

أمواال كنتم تستفيدون منها يف تجارتكم وتلبية حاجياتكم، لكن بعد قـدوم الالجئـني ملـدينتكم بـرؤوس أمـوال 

التي مكنتهم من التفوق عليكم يف الصناعة اليدوية فّضلهم العرب عنكم ألنهم وجدوا عندهم ما هم بحاجـة 

  .)1(إليه..."

لدولة الزيانية قرارا نص بتخفيض الجزية املفروضة عليهم ونظرا إلسهامات امليغوراشيم املالية، أصدر حكام ا    

بالنصف، كام أعفوهم من دفع الرسوم الجمركية وهذا بالنسبة للتجار الكبار، وكانـت هـذه الرسـوم مفروضـة 

  .)2(عىل اليهود األهايل

هـي ذات وكانت الصـناعة قامئـة يف املـالح، و  -تسكاليك–هذا وقد اشتهر يهود فاس بصناعة خيط الذهب     

  دخل وفري تضمن عيش عددا كبريا من األرس اليهودية، وهي متوارثة منذ عصور عديدة.

وتقوم هذه الصناعة عىل الذهب، والفضة والحرير، ويرشف عليهـا مـا يسـمونه بـاملعلمني الـذين يقومـون     

م) عن 19الريب حرسفايت (ق ، ويقول )3(بجلب املواد األساسية و يوزعونها عىل الحرفيني املتخصصني يف صناعتها

  .  )4(هذه الصناعة أنها أقدم وأهم حرفة عرفها يهود مدينة فاس

 .-التجارة املالية –التعامل بالربا  -2

لقد اشتغل اليهود بالربا منذ أمد بعيد رغم تحرميها من األديان الساموية الثالثة، وإعطـاء القـروض بفوائـد     

ألسباب دينية منها ما تعرضت له رشيعتهم من تحريف وتزييف، كام جاء يف التوراة:"ألجنبي تقرض بربا ولكن 

، )5(يدك يف األرايض التي أنت داخل إليها لتمتلكها" ألخيك التقرض بربا ليك يبارك الرب إلهك يف كل ما متتد إليه

". إضـافة إىل )6(وكام بينه التلمود:"إذا أردت أن تقتل األجنبي بغري أن يثبت عليك عالمات القتل فاستعمل الربا

 كتبهم الدينية وما وضعه العلامء واملفرسون للرشيعة املوسوية، والتطورات االقتصادية التي كان لها أثرها عىل

  .)7(الربا

   

                                                 
(1)  Simon ben Semah Duran: Réponse 393 in, Abitbol : Juifs Maghrébin, P 187  
(2)  Ibidem             
(3) M-Vicaire et R. Le Tourneau : Fabrication du fil d’or, Hespris, 1937, P 67-68 
(4) Ribbi Abner Hassarfaty : op.cit, p 79 

  .20:  23سفر التثنية: إصحاح  -  (5)
  .150شارل لوران: املرجع السابق، ص-روهلنج -  (6)
  .19، ص1972لقاهرة، محمد عاشور: الربا عند اليهود، ا -  (7)
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ورغم ندرة النصوص التاريخية التي تدلنا عىل مظاهر الربا يف املغرب اإلسالمي، إال أن العديد مـن املصـادر     

أن القايض  -رياض النفوس -تشري إىل أن ظاهرة التعامل بالربا ظاهرة مميزة لليهود فمثال يشري املاليك يف كتابه 

، إذ كان بالقريوان سوقا خاصا بهم )1(م9هـ/3بالربا يف القريوان يف القرن بن طالب قىض عىل التعامل  الـلـهعبد 

  .)2(يعرف بسوق اليهود كام كانت توجد بها حوانيت الرهادنة

 -Cambio –وكان اليهود يقومون بعمليات الرصف أو القرض الزمني وتعرف عندهم الكمبيالة أو الكمبيو     

إلــيهم للحصــول عــىل خــالص األرسى املســلمني املحتجــزين يف أرايض باســمها الرومــاين، وكــان النــاس يلجئــون 

النصارى. وكان من األفضل بالنسبة إىل مثل هذه العمليات التوجه نحو أرباب البنوك اليهود الـذي تسـمح لـه 

عالقاته مع أوروبا بالحصول عىل نتائج إيجابية بأكرث سـهولة. ولعلهـم كـانوا يقـدمون أيضـا      يـد املسـاعدة 

  .)3(تداء األرسى النصارى، كام سيفعل ذلك يهود قرنة بتونس يف العهد الرتيكالف

  كام كان التجّول للبيع شائعا عند اليهود، وليس لدينا أي معلومات حول األسواق والدكاكني الخاصة باليهود.    

II- :التجارة الخارجية 

سياسـية تـؤهلهم  -انـت كـل الظـروف الجيـومتيّز يهود املغرب اإلسالمي بالنشاط التجاري بحرا وبـرا، إذ ك     

للقيام بهذا النشـاط، حيـث كانـت تتـوفر لـديهم رؤوس األمـوال خاصـة بعـد قـدوم امليغوراشـيم، إضـافة إىل 

معرفتهم للغات عديدة، كام أنهم حافظوا وبقوا عىل اتصال بيهـود أوربـا، إىل جانـب هـذا كانـت تقطـع بـالد 

 ل إىل الجنوب ومن الرشق إىل الغرب.املغرب خطوط طرق تجارية طويلة من الشام

 

 

  

  

   

                                                 
  .377، ص1املاليك: املصدر السابق، ج -  (1)
  .57م)، تونس، الدار التونسية للنرش، ص10-9هـ/4- 3الحبيب الجنحاين: املغرب اإلسالمي، الحياة االقتصادية واالجتامعية ( -  (2)
  .443، ص1برنشفيك: املرجع السابق، جـ -  (3)
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 التجارة البحرية: -1

 املبادالت التجارية بني يهود مرسيليا ويهود املغرب اإلسالمي:  - أ

م لدينا ما يثبت أهمية الحركة التجارية اليهودية بني مرسيليا وبالد املغرب من 13هـ/7بالنسبة ملنتصف القرن 

  .Blancard (1)خالل الوثائق التي نرشها  الباحث بالنكار 

وبيّنت هذه الوثائق أو العقود أن التجار اليهود كانوا قسامن: قسم يقوم بـرحالت تجاريـة طويلـة، وكـانوا     

يلبّون طلبيات املتفاوضني التجار من يهود ونصارى مرسيليا، والقسم الثاين يضم رشكاء ممّولني أصحاب السـفن 

السـتثامر رؤوس أمــوالهم، وكـانوا يتعــاملون مـع تجــار مدينــة الجزائـر، وبجايــة، و سـبتة، و وهــران، و تــنس، 

  .(2)وتلمسان

ر شتى أنواع البضائع وأغلبها لحساب اليهود إىل بجاية وتشري بعض السجالت املحررة أمام العدول إىل تصدي    

  م مثال:1248سنة 

 6فلسات و  3لرية و  17بضاعة من زعفران قيمتها  Bonisac-Ferrierأفريل حمل اليهودي الربوفنيس  27يف  -

-Saintليحملها إىل بجاية عىل منت باخرة سان فرنسـوا  Bonasse Modafar ibn دينييه إىل مظّفر ابن بوناس 

François .  

 Ansaret ibnفلسـا مـن القرنفـل قـّدمها اليهـودي انـزارات ابـن أبراهـام  50أفريـل طلبيـة قيمتهـا  28يف  -

Abraham  إىل تاجر يهودي آخر هو غريسكـا فروسـول     Ferussol  Grescas ابن يعقوب فروسول باتجـاه

  .Saint-gilleبجاية عىل منت باخرة سان جيل 

إىل اليهودي أسرتوك ابن سمؤل املتوجه إىل بجايـة  Pierre Pegoulierطلبية قدمها النرصاين بطرس بيجوليه  -

  فلسا لرشاء القرنفل والدردي. 14لرية و  20قيمتها 

أوقيـات قـّدمها اليهـودي  5لرية و  21فلسات متبوعة ببضاعة من القرنفل قيمتها  9لريات و  6طلبية بقيمة  -

 Bonjusas ibn Salomonإىل اليهـودي بنجـوزار ابـن سـليامن فروسـول  Astruc Cordierييه آسرتوك كورد

Ferrusol .املتوجه إىل بجاية عىل منت السفينة سان فرنسوا  

   

                                                 
(1) L-Blancard : Documents sur le commerce au moyen age, Press-Marseille, 1884-1885 
(2) D-Iancu-Agou : Les relation entre les juifs de Marseille et les communautés Juives d’Afrique du 
Nord à la fin du 15e siecle, centre national de la recherche scientifique, Marseille, 1982, PP23-24.                                     
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فلسـا مـع قـامش إىل بونيسـاك  10لـرية و  20قدمها بطرس إمبريت عزيـز ابـن امبـريت عزيـز قيمتهـا  يةطلب -

 Dominiqueنهـا إىل الجزائـر وتـنس عـىل مـنت السـفينة دومينيـك الفونـت فروسول املتوجه إىل مايورقة وم

Lafont ) لـريات وفلسـني مـع  10)، قدمت طلبية بقيمـة 1248ماي  27أو غريها من السفن. ويف نفس الرحلة

 Bonafus Boaلرية قدمها بونـافس بـوا ابـن أسـرتوك    20لرية، وجوز الطيب بقيمة  20بضاعة قرنفل بقيمة 

uibn Astr (1)إىل بونيساك فروسول باتجاه مايورقة وبالد املغرب.  

لتبادل التجاري مع مدينة بجايـة، كـام ل Ferrusolمن خالل هذه الطلبيات نالحظ احتكار التاجر فروسول     

يتبني لنا توجيه رحلة واحدة باتجاه مدينة الجزائر وتنس، وهذا بسبب منافسة مايورقة لهذا النوع من التجارة 

  .)2(دن الجزائريةمع امل

م، ويتبني يف العقد أن 1233ماي  19كام سجلت خالل هذه الفرتة رحلة واحدة إىل مدينة سبتة، وكانت  يف     

 Bernard Manduelلـريات مـن برنـارد منـدئيل  10اعرتافا باسـتالم  Gaufideاليهودي داود و زوجته جوفيد 

  دينار بيزنطي. 70كبضاعة موجهة إىل سبتة الستثامرها، عىل أن يدفعا بعد العودة إىل أخيه يوحنا 

دينـار بيزنطـي قـدمت إىل ايتيـان منـدئيل  90ويف عقد آخر هناك طلبية من قبل اليهودي مندئيل بقيمـة     

  .)3(الستثامرها بوهران و تلمسان

بالد املغرب و مرسـيليا نجـد: رؤوس األمـوال، والقرنفـل، والقطـن،  ومن بني املنتوجات التي كانت تنقل بني    

م كـان قلـيال جـدا بسـبب 13والزعفران، والدردي، كام أن نصيب يهود مرسـيليا يف التجـارة البحريـة يف القـرن 

منافسة التجار من النصارى واحتكارهم للسفن إذ مل يسمحوا إال بأربعة من تجار اليهـود مـن مجمـوع ركـاب 

، ويبني لنا الجدول اآليت مجموع عقود تجـار يهـود مرسـيليا مـع )4(ة  وهذا للحد من منافسة اليهود لهمالباخر 

  يهود املغرب األوسط من بني مجموع عقود تجار مرسيليا مع بالد املغرب.

  

   

                                                 
(1) L-Blancard :op.cit , T II , n°594, P113 ,  n°113, n°613 , P 119 ; n° 568, P 102, T1, n°341, P 402. 
(2) Ch.E Dufourcq : L’Espagne catalane et le Magreb au XIIIe et XIVe s, Paris, 1966, P 142. 
(3) L-Bancard : op.cit, T1, n° 37, T. II, n° 807 et 810  
(4) Raoul Busquet et Regine Pernoud : Histoire du commerce de Marseille, Paris, 1949, T I, P 291 
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 .(1)م13هـ/7مجموع عقود تجار مرسيليا مع تجار املغرب منتصف القرن 

  

  الخاصة باليهـودالعقود  مجموع العقـود  دـالبل

  0 عقود05  تونس

  1 عقد01 تنس + الجزائر

  1 عقدان02 تلمسان + وهران

  0 عقود04  وهران

  2 عقد29  سبتة

  0 عقد01  غرب

  20 عقد83  بجاية

    

نستنتج من خالل هذا الجدول أن مشاركة اليهود يف املبادالت التجارية كانت بنسبة كبرية مع بجاية، وكانـت   

، كام سبق توضيحه من قبل، وهنا نتساءل هل Ferrussolمحتكرة تقريبا يف مجموعها من قبل عائلة فروسول 

مبرسيليا وآخرون يسـكنون بجايـة ملتابعـة كانت هذه العائلة التجارية منقسمة إىل قسمني، أفراد منها يقيمون 

 تجارتهم؟ لكن هذا األمر مل نجد له تأكيدا أو أثرا يف الكتب التاريخية التي تم الرجوع إليها.

  م.13هـ/  7يف منتصف القرن   اآليت فهو خاص بالدول التي كان يتعامل معها تجار مرسيليا (2)أما الجدول    

          

 

 

   

                                                 
(1)  L-Stouff : Les Juifs d’Arles et leurs relations avec les communautés de la méditerranée occidentale au 
bas moyen age, Marseille,1982, P 11.                                                                                                                                
(2)  Ibidem,  P 10 
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  %النسبة   عقود اليهود العقودمجموع  البلد

  % 20  24 عقد125 املغرب اإلسالمي

  % 10  05 عقد53  صقلية

  % 33  11 عقد33  قطلونيا

  % 40  04 عقد11  مايورقة

  % 00  00 عقد35  ليجوري

  % 2.5  01 عقد39  توسكانيا

  % 00  00 عقد47  نابويل

  % 00  00 عقد24  رسدينيا

    

مـن مجمـوع معـامالتهم مـع الـدول  % 20نالحظ من هذا الجدول أن تجار مارسيليا كانوا يتعاملون بنسـبة  

املطّلة عىل حوض البحر املتوسط وهي نسبة كبرية. غري أن التبادل التجاري بني املنطقتني عرف تراجعـا إبتـداء 

م، واحـد خـاص 1308و  1306بتـاريخ م، حيث مل يعرث إال عىل محرضين عند موثق مبرسيليا 14هـ/8من القرن 

  .(1)بتونس واآلخر ببجاية

ويرجع سبب ضعف التعامل التجاري بني يهود مرسيليا ويهود املغرب اإلسالمي، ليس فقـط إىل املضـايقات     

التجارية التي تعرض لها يهود مرسيليا وإمنا إىل اضمحالل اقتصاد مرسيليا بصفة عامة، هـذا االضـمحالل الـذي 

الل القرنني الرابع عرش والخامس عرش امليالديني، والذي انعكس سلبا عىل النشاط التجاري لليهـود يف استمر خ

، إال أن بعض من بضائع املغرب اإلسالمي كانت تصـل إىل مرسـيليا عـن طريـق تجـار (2)أواخر العصور الوسطى

 .(3)جنوة و بيزة، و مايورقة وبالخصوص عن طريق قطلونية

 

  

   

                                                 
(1) Stouff, op.cit, : P 12 
(2) R.Busquet et R-Pernoud : op.cit, P 291 
(3)  Iancu-Agou : op.cit, P 26 
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 التجارية بني شبه الجزيرة اإليبريية ويهود املغرب اإلسالمي:املبادالت   - ب

كان لألندلس من خالل موقعهـا الجغـرايف وارتباطهـا التـاريخي والحضـاري و االجتامعـي مـع بـالد املغـرب     

وقـد أدرك حكـام األنـدلس أهميـة التعامـل مـع  .اإلسالمي، دور كبري يف نشاط التبادل التجاري بـني املنطقتـني

اليهود خاصة باملدن الساحلية لبالد املغرب، ألن الوصول إىل هذه املنـاطق مل يسـهل إال بـاالعتامد عـىل  التجار

  .(1)التجار اليهود وعن طريقهم سيصلون إىل الجنوب أي إىل طريق الذهب

، خاصـة بعـد تـدهور العالقـات بـني املغـرب (2)م13هــ/7وقد شجع ملوك أرغونة التجار اليهود منذ القرن     

  إذ نعم اليهود بامتيازات تجارية. Jacques le Conquerant (3)األوسط و يوحنا الفاتح 

م، بعث ملك أرغونة يوحنا األول رسالة إىل ممّول مبايورقة يـأمره فيهـا بعـدم عرقلـة 1274جانفي  25ففي     

  .(4)اليهود القادمني من أرايض ملك تلمسان إىل أرايض مملكة أرغوانة لإلقامة أو التجارة بها

ن نقــل يهــود الباليــار و م) تأســفه عــ1336-1327م أعلــن ألفنســوا الرابــع ملــك أراغوانــة (1328ويف عــام     

ممتلكاتهم إىل املغرب اإلسالمي وقال عنهم أنهم "مّرصف خزينة امللوك"، والجبايات غري القانونية التـي كانـت 

تفرض عىل يهود مايورقة و بربينيان وأرغونة كانت من األسباب التي جعلت يهود مايورقة ينتقلون إىل مدينـة 

  .(5)مستغانم

       

 

 

 

 

   

                                                 
(1)  Ch-E-Dufourcq : l’Espagne Catalane, P 144.  
(2)  Hirschberg : op.cit, TI , P 108. 

-1231م)، وماملك بلنسية (1235-1229م، اجتاح البليار (1276-1213م)، ملك أرغونة مابني1276-1208جاك الفاتح ( -(3)
 Grand Larousse encyclopédique, T6, P 298    م؛ أنظر:1273م) وسبتة سنة 1265م) ومرسية (1238

(4) Mas-latrie : Relations et commerce du Maghreb avec les nations Chrétiennes au moyen age,                     
  Paris,  1886, P 188.                                                                                                                   

م إذا كان اليهود يبحثون منذ القرن 1232-1229دد اليهود مبايورقة قليل جدا قبل الغزو األراغوين للجزيرة مابني كان ع -(5)
  م عن مكان آمن ، وكانت االمتيازات التي تحّصل عليها اليهود خالل هذه الفرتة املحرك األسايس النتقالهم ؛ أنظر:                    13

R-Bel-Ange : les Juifs de Mostaganem, dans la collection –histoire et perspectives   Méditerranéennes-, 
Paris,ed l’harmattan, 1999, PP21-24.                                         
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م، أصـدر 1343م، ففـي عـام 14ية تجار اليهود من قبل حكام قطلونية و مايورقة طيلة القـرن واستمرت حام 

Pierre IV le Ceremonieux   م، 1359قرار سمح فيه ليهود البالد اإلسالمية حرية املتاجرة مبايورقة، ويف سنة

فقـط مـن قيمـة  % 20منح امتيازات لتشجيع استقرار اليهود مبايورقة، منها تحديد الرسوم الجمركيـة بنسـبة 

يتعرض إليها يهود البضاعة املصدرة أو املستوردة، كام تعهد لهم بعدم التعرض للعقوبات الجامعية التي رمبا س

. وهذا ما يوضح مثال قضية وقوع اليهودي مـرزوخ بـن ابراهـام بـن عـالل (1)مايورقة إال إذا ثبت عليهم جرمية

أكتوبر مـن عـام  06املقيم بفاس هو وزوجته يف أرس قرصان من بلنسية. ومل يطلق أرسهام إال بعد أن أثبت يف 

  .(2)م أنهام من أصل مايورقي1327

  م.1331و  1311دول اآليت املبادالت التجارية بني دول املغرب اإلسالمي و األندلس مابني ويبني الج    

  .(3)املبادالت التجارية بني مايورقة واملغرب األقىص

  السنة  االتجاه أو مكان اإلقامة صفة التاجر  االسم واللقب

  1318 فاس تاجر يهودي  ليفي اسحاق

  1327-1320حوايل   آنفا Cocaرشيك ملكية كوكا  ماليك ابراهام

ـــوب   و ـــن) يعق يوســـف (ب

 Magalofمغالوف 
  آنفا  تجار يهود

1319  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
(1) - M-Krigel : Les Juifs à la fin du moyen age dans l’europe méditerranéenne, Paris, 1979,ed hachette, 
P180. 
(2)  Ch-E-Dufourcq : Les relations de la péninsule Ibérique et de l’Afrique du Nord au XIVe siècle, 
Barcelone, 1970-1971, P 60, note 160.                                                                                                                        
(3) Ibid : L’Espagne Catalane, P 596. 
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  .(1)املبادالت التجارية بني أراغوانة و مايورقة مع املغرب األوسط

  

  صفة التاجر  اللقب واإلسم  البلد األصيل
ــــة أو مكــــان  الوجه

  اإلقامة
  السنة

 

  ؟

 الترسمينيخ

Alatsar Maynich 
  1319  مزغران  يهوديتاجر

  مايورقة
 بوالكس امربكس

Bolax Ambrox 
  1319  مزغران  تاجر يهودي

  مايورقة
 آسرتوك أنتون

Astruch Anton 

رب عمــــل      و

  رشيك

ــــــران           و  مزغ

  مستغانم
1327-1330  

  مايورقة
 فزمايت ابراهام

Fazmati Abraham  
  1330  تنس  تاجر يهودي

  مايورقة
 فزمايت ميمه

Fazmati Maymee 
  1330  تنس  تاجر يهودي

  مايورقة
 ماليك سلومون

Malequi Salomon 
  1331  مستغانم  تاجر يهودي

  مايورقة
 ماصور اسحاق

Masor Isaac 
  1331  مزغران  تاجر يهودي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Ch-E-Dufourcq : L’Espagne Catalane, PP 593-598  
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 .)1(املبادالت التجارية بني أراغونة و مايورقة مع تونس

  

ــــ صفة التاجراللقب واالسم  البلد األصيل  ــــان  ةالوجه أو مك

  اإلقامة 

  السنة

 بن هايق يهودا  طرطوشة

Benhaig uahuda 

 رأساميل

  يهودي

  1312  تونس

بن هايق يوسف  طرطوشة

Benhaig josef 

 رأساميل

  يهودي

  1312  تونس

 سليامن يوسف  طرطوشة

Salomon Youcef 

 رأساميل

  يهودي

  1312  تونس

ميمو بن نونو  طرطوشة

Maymo ben Nono  

 تاجر

  يهودي

  1329و 1319  تونس

 

م أي حـوايل ثالثـة عرشـ سـنة، 1331-1318يتبني من الجداول أن مدة املبادالت التجارية كانت مابني سـنة     

ومن الصعب تحديد هل هذه املبادالت كانت عبارة عن رحالت تجارية أو تـّدخل ضـمن العالقـات التجاريـة، 

رية رمبا لتوفر أفضل الظروف يف بعـض كام نستنتج أن مايورقة وبالد املغرب األوسط كانا محور املبادالت التجا

  موانئ املغرب األوسط خاصة ميناء مستغانم، ومزغران، وتنس.

أما الجدول اآليت فيمثل أسامء التجار اليهود من العامة والذين قيّد اسمهم يف دفرت الحسابات أو سجل املنت     

  والذين تعاملوا مع تجار املغرب األوسط.

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Ibidem : P 601 
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) كان بعدد كبري إىل 3ويبني لنا هذا الجدول أن توافد التجار إىل بالد املغرب األوسط   (أنظر الخريطة رقم      

املوانئ الغربية لسبب طبيعي وهو قربها من األندلس ويعـود ذلـك إىل العالقـات الجيـدة بـني حكـام الدولـة 

املوانئ عـىل قسـم كبـري مـن النشـاط التجـاري الزيانية والحكام النصارى اإلسبان، كام برزت واستحوذت هذه 

  بفضل مركز مدينة تلمسان السيايس واالقتصادي.

  السنة  الوجهة صفة التاجر اللقب واالسم  املدينة األصلية

  1318  مستغانم رب عمل وكاتب Cassalكّسال  مايورقة

 مايسرتو برنات  مايورقة

Maestro Bernat 

  1318  مستغانم كاتب محرض

 ساال برمثي  مايورقة

Sala Berthomeu 

  1319  مزغران تاجر

 دسديه جيجو  مايورقة

Desde Guegou 

  1320  مستغانم رب عمل

  1321-1320  الجزائر-مستغانم رب عمل بويز األب  مايورقة

  1327  مستغانم رب عملTianaتيانا  مايورقة

 بنيت برنات  مايورقة

Benet- Bernat 

  1330-1329  مستغانم تلمسان صاحب رأس مال

 كانت برنات  مايورقة

Canet- Bernat 

  1330-1329  مستغانم ساعي

 كبسربيه برنات  مايورقة

Capaspre Bernat 

  1331-1330-1329  رششال-مستغانم صاحب رأس مال

 مارخ(و) (ن)برمثاي  مايورقة

March(o)

(N)Berthoneu 

  1330-1329  مستغانم رشيك كوكا

 أوليفال برنات  مايورقة

Olivela Bernat 

  1331  مستغانم تاجر

 ريوس جوم  مايورقة

Reus Jaume 

  1331  مستغانم تاجر
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يف نفس الوقت ألنها الطريق الرابط والواصل بني أوروبا وبالد السودان، لهذا كان التجـار يتوجهـون إىل هـذه     

من اليهـود الـذين كـانوا يفضـلون  املوانئ أكرث من تعاملهم مع بالد املغرب األقىص أو تونس، إال تجار مرسيليا

  ، كام يظهر يف الجدول اآليت:(1)التعامل بكرثة مع تونس

  .(2)م14هـ/8البضائع املطلوبة من تجار أراغونة ومايورقة يف الثلث األول من القرن 

  %النسبـة   اليهـود املجمـوع  دـالبل

  3.6  03  82 1331-1311   املغرب األقىص

  11          15 1331136-1308 املغرب األوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
(1) M.Abitbol : Juifs Maghrébins et commerces trans saharien du XIIIe au XVe siècle, Revue Français 
d’outre-mer,1979, PP 177-193; Ch. E.Dufourcq : l’Espagne Catalane, PP 596-604.                           
   
(2) L-Stouff : op.cit, P 11. 
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  أما الجدول اآليت فيعلمنا بعدد الرحالت القادمة إىل موانئ املغرب األوسط   

 عدد الرحالت الوجهة

 26 تلمسان

 24 الجزائر

 22 وهران

 19 مستغانم

 18 مزغران

 15 تنس

 12 هنني

 04 رششال

يتبني لنا أن أكرب عدد من الرحالت موجهة إىل مدينة تلمسان ثم إىل الجزائر لتواجد اليهود بكـرثة بهـاتني        

م والتـي مل تقطـع صـلتها 14هــ/8املدينتني واستقرار األرس اليهودية التي قدمت من األندلس يف أواخر القـرن 

  بأفراد أرسها الذين بقوا باألندلس.

يف كتابه إىل بعض املنتوجات التي تستوردها مايورقـة مـن مدينـة  Nobert Bel Angeهذا ويشري الباحث     

قنطـار  –قنطـار  112م بضاعة وزنها حـوايل 1329مستغانم كالصوف، والجلود، والشموع، إذ استوردت يف عام 

  .-كغ  41واحد يساوي 

طـن، وقـد بلغـت قيمـة  20ويذكر أيضا أن حمولة السفن يف هذه الفرتة كانت ضـعيفة وتصـل إىل حـوايل     

  .(1)دينار ذهبي 10.000السندات اليهودية يف الدولة الزيانية حوايل 

هذا وقد احتكر اليهود تجارة الحبوب يف هنني وتلمسان، إال أن احتكارهم لهذه التجارة سـبب لهـم يف     

انتشار املجاعة يف املواسـم الـذي يرتاجـع  السبب يفحيان مشاكل مع املسلمني خاصة وأنهم كانوا بعض األ 

فيها إنتاج الحبوب، إذ كان هذا املنتوج يصدر إىل بالد النصارى، ولتفادي االضطرابات التي بالرضورة تـؤثر 

ــاجرة ــا مت ــع فيه ــوى من ــات فت ــحاق بارشيش ــام اس ــدر الحاخ ــود، أص ــع اليه ــىل وض ــلبا ع ــود  س   اليه

  

   

                                                 
(1)  N-BelAnge :op.cit, PP 27-28 
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حتى وإن كان لفرتة معينة. غري أن أوضاع اليهود السياسية والدينية ستسوء باألندلس يف نهاية القـرن  )1(للقمح

م سيصدر أول قـرار لطـرد اليهـود مـن 1391م، وسيتعرضون للقتل كام تتعرض ممتلكاتهم للنهب. ويف عام 14

األوسط بسـبب حسـن اسـتقبال األندلس، وأول وجهة إختارها اليهود هي بالد املغرب اإلسالمي خاصة املغرب 

ملوك بني زيان لهم، واسـتقروا عـىل طـول السـواحل املمتـدة مـن هنـني غربـا إىل وهـران ومسـتغانم وتـنس 

، ومدينة الجزائر وبجاية باتجاه تونس. ورغم هذا القرار إال أن املبادالت التجارية بقيت مستمرة بني )2(وبرشك

  .)3(م1492إىل أن يتم طرد اليهود نهائيا منها سنة يهود األندلس ويهود بالد املغرب اإلسالمي 

  والشكل اآليت ميثل حركة تنقل التجار من مايورقة إىل املغرب اإلسالمي:

  )4(م 14هـ/ 8حركة تنقل التجار من مايورقة إىل املغرب اإلسالمي ق :  10 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
(1) R-Isaac Bar sheshet : Tshubot Ha-Ribach, Constantine 1546/7; 178,187 in Abitbol: op.cit, P 188, note 
49. 

برشك: إسم مدينة معروفة يف القرون الوسطى، وكانت تقع عىل شاطئ البحر بني رششال وتنس ومل يبق لها أي أثر، وهي  -(2)
ابق، مسقط رأس الفقيهني أيب يزيد عبد الرحامن، وأيب موىس عيىس ابني اإلمام املذكور يف نص "نظم الدرر"، التنيس: املصدر الس

  .284ص
(3) Alisa Meyuhas ginio : Rêves de croisade contre les sarrasins dans la castille du XVe siècle, R-H-R, 
1995, P 167.                                                                                                                                                                  
(4) Dufourcq : L’Espagne Cafalagne, P578.   
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 التوجه إىل املغرب األقىص واألوسط. -1

 التوجه إىل موانئ إفريقيا. -2

 التوجه إىل املوانئ املغربية املطلة عىل املحيط األطليس. -3

  التوجه إىل موانئ أخرى. -4

 يظهر من خالل هذا الشكل البياين أن النشاط التجاري مل يتأثر كثريا بطبيعة العالقات بني املغرب  -

          م.14هـ/8اإلسالمي وشبه الجزيرة اإليبريية يف النصف األول من القرن 

 يهود املغرب اإلسالمي والتجارة عرب الصحراء: -2

 بالد السودان، فكانوا ينقلون منها ريش النعام، والعاج، والنيلة، تاجر يهود املغرب اإلسالمي مع املسلمني يف    

والّشب، والذهب، إذ كانوا ينقلون بعض من هذه البضائع إىل أوروبا، وأهم بضاعة جلبها اليهـود مـن إفريقيـا 

  هي الذهب.

فة إىل تجارة الرقيـق. وتجـارة م، كان ذهب السودان هو مصدر النقد الدويل إضا1492وقبل اكتشاف القارة األمريكية عام     

  الذهب كانت قامئة منذ العصور القدميـة، إال أن نشـاط التبـادل عـرب الصـحراء يف املغـرب اإلسـالمي مل يظهـر إال بعـد الفـتح

  

   

 معطيات جزئية لإلقالع من ميناء مايورقة إىل بالد املغرب
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اإلسالمي، وتطور هذه التجارة عرب الصحراء خضع للتأثريات السياسية التي عرفتها املنطقـة أكـرث منـه للتطـور  

االقتصادي للمراكز الجيوسياسية الثالثة التي كانت مرشفة عىل هذه التجارة وهي: بالد السودان، وبالد املغرب 

  األوسط، ودول أوروبا.

 الصحراء:دور اليهود يف  تطوير التجارة عرب   - أ

مّر تطور التجارة عرب الصحراء بثالث مراحل أساسية، والتي ال ميكن التعـرض إليهـا دون اإلشـارة إىل اليهـود     

  ألنهم كانوا هم الطرف األسايس لرسم الخطوط والقواعد األساسية لهذه التجارة.

ع األسـس البرشـية واالقتصـادية م وتتميز هذه املرحلة بوضـ11-8هـ/5 - 2: ومتتد من القرن املرحلة األوىل    

التي ستسمح ليهود بالد املغرب أن يكونوا طرفا يف هذه التجارة. وكانت التجارة يف هذه املرحلة تتميز بالتبادل 

الداخيل مبنطقة إفريقيا، و وجدت الدول املستقلة عن الدولة اإلسالمية يف املرشق يف تجارتها مع بالد السـودان 

. ومل متض إال سنوات حتى أصبحت واحات املغرب مركزا للقوافـل التجاريـة ومركـز (1)هامصدرا لقوتها واستقالل

، كام شجع الخوارج اليهود عىل االستقرار بهذه املنطقة، وبذلك عّزز هؤالء (2)استقرار للعديد من التجار اليهود

 اليهود الجدد       

القوافل التجارية من سوس مبنطقة إفرن باألطلس  عدد اليهود املقيمني بها منذ العصور القدمية. وكانت تتنقل

الداخيل إىل بالد السنغال عابرة الطريق الشهري وهو الطريق اللمتوين حيث كانت تقيم به جامعـة يهوديـة إىل 

  .)3(بداية ظهور الديانة املسيحية وتحطيم املعبد الثاين

عىل الخـط الـرابط بـني  وجوليمني الواقعتنيكام كان هناك يهود مبنطقتي تغاووست     

اليهـود بهـاتني املنطقتـني جعـل التجـار  ووجود املحيط األطليس والطريق إىل الصحراء، 

ـق، كانــت  ــا يف الرشـ ــم، أم ــة له ــوس كمحطــة تجاري ــة س ــارون مدين ــولني يخت   املتج

  

   

                                                 
(1)  C-Cahen : L’or du Soudan avant les Almoravides mythe ou réalité, Revue d’histoire –mer, 1979, P 
169 
(2) T-Lewicki L’etat nord Africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental à la fin du VIIIe s   
et IXe s, Cahiers d’etudes Africaines, 1962, PP 513-535.                                                                                           
(3) V-Monteil : Les Juifs d’Ifran, Hesperis, 1948, PP 15-160 
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  .)3(م15هـ/9والتي دامت  إىل القرن  )2(بإقليم درعة )1(جامعة من اليهود القرّائني الذين أسسوا شبه مملكة

عاصمة تافياللت والواقعة عىل الطريق الرابط بني املغرب األقىص واملغـرب  )4(كام اشتهرت مدينة سجلامسة    

األوسط والسودان الغريب، هي محطة إسرتاتيجية لعبور القوافل مام جعلهـا منطقـة رصاع بـني حكـام املغـرب 

لموديـة اإلسالمي. كام كانت سجلامسة معقل حكامء والجيونيم، كام كان ليهود املنطقة اتصاالت مع املراكز الت

بالشام، و مرص، و شامل املغرب، و األندلس لالستفسار عن بعض القضايا الدينية واالقتصادية وظهـر بهـا أكـرب 

الذي أصـبح وكيـل  Abu Zikri Yehuda ha Cohenوأغنى املفاوضني اليهود مثل: أبو زكري يهودا هاكوهني 

  .)5(م12هـ/6تجار املغرب مبرص يف القرن 

و قـورارة، ويرجـع وجـود اليهـود بتـوات حسـب وثـائق الجنيـزة إىل  )6(يهودية بتواتكام ظهرت جامعات     

، وترجع مصادر أخرى وجود اليهود بتوات إىل قرون بعيدة فنزلـوا بتمنطـيط )7(البدايات األوىل للفتح اإلسالمي

تجـارة وتيطاف، وتخفيف، وتاسفاوت، غري أن شوكتهم علت بتمنطـيط فزكـت أمـوالهم بهـا، وسـيطروا عـىل ال

  .)8(واألسواق

     

   

                                                 
(1) M.Abitbol : op.cit, P 178. 

عند األطلس وميتد جنوبا عىل مسافة نحو مائتني وخمسني ميال عرب صحراء ليبيا، وبها اإلقليم درعة: يقال لها تومتني، يبدئ  -(2)
  .118، ص2؛ الحسن الوزان: املصدر السابق، ج155أسواق جامعة ومتاجر رائجة، البكري: املصدر السابق، ص

(3)  M.Abitbol : op.cit, P 179. 
سجلامسة إقليم يستمد إسمه من املدينة الرئيسية فيه وميتد عىل طول واد زيز، إستوىل عىل هذا اإلقليم بنو مرين بعد  -(4)

هـ، وهي مدينة سهلية 140الخوارج حوايل سنة مدرار  إضمحالل مملكة املوحدين، واملشهور أن سجلامسة من تأسيس بني
الكنافون والبنأون عندهم يهود ال يتجاورهم هذه الصناعة، بينها وبني –ثرية فيها دور ولها بساتني أرضها سبخة حولها أرباض ك

  .121-120؛ الحسن الوزان، ص148مدينة غانة مسرية شهرين، البكري: املصدر نفسه، ص
(5) S.D.Goitein : A Mediterranean society, Vol I, Economie fondations, University of California Press, 
1967, PP 191-192.                                                                                                                                                        

توات: إختلف املؤرخون حول تسمية توات، فهناك رواية تقول أن سلطان مايل كنكان موىس كان ذاهبا إىل الحج برفقة  -  (6)
جامعة كبرية، فلام وصلو هاته الديار أصيب البعض منهم مبرض معروف عندهم بتوات، وملا طال مرضهم تركهم السلطان وبقي 

وبساتني فاستقروا بها وسموها باملرض الذي أصابهم، عبد الرحامن السعدي: تاريخ املرىض بهته الديار التي وجدوا بها واحات 
  .7، ص1964السودان، باريس، طبعة هوداس، 

(7) M.Abitbol : op.cit, P180, note11 ; A.G.P. Martin : A la frontière Marocaine ; les oasis sahariennes :         
Gourara, Touat, Tidikelt, Alger, 1908, P 37.                                                                                                               

عني مليلة، دار الهدى للطباعة والنرش - هـ، الجزائر14إىل ق 9عبد الكريم بكري: النبذة يف تاريخ توات وأعالمها من ق -(8)
  .19، ص2005والتوزيع، 
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وهي املركز الخلفي ملدينة تاهرت، أما يهود تقرت  )1(كام كانت توجد جامعة كبرية من اليهود القرّائني بورقلة  

  .)2(فتذكر بعض الروايات أنهم أول سكان بيض سكنوا املنطقة

أما يف جنوب تونس سكن اليهود منـذ زمـن بعيـد منطقـة الجريـد، و تـوزر، ونفـزاوه،     و مطامطـة وإىل     

، وعىل الحدود التونسية الطرابلسية، عاش اليهود بغدامس منـذ الفـرتات )3(الشامل منها مبنطقة قابس وقفصة

-إســم ريب وهــو مــويش هــااألوىل مــن هجــرتهم للمغــرب اإلســالمي. وتشــري بعــض النصــوص الحاخاميــة إىل 

م 11هــ/5. أما رشقا فكانت تسكن جامعة يهودية بإقليم شاروز والتي تم القضـاء عليهـا يف القـرن)4(الغداميس

  .)5(وكانت منطقة عبور للقوافل املارة بني طرابلس والسودان األوسط

  .)6(ن كنام إىل فزّانكام وجدت جامعة يهودية بإقليم جادو والتي كانت تتعامل مع التجار العابرين م    

ونستنتج مام سبق غرس سلسلة من املستوطنات اليهودية موزعة من املحيط األطليسـ غربـا إىل الصـحراء      

الليبية رشقا، هذه الجامعات كانت املرشفة واملحركة للنشاط االقتصادي والتجاري لبالد املغرب طيلـة العصـور 

القوافل التجارية العابرة للصحراء كانت تربطها عالقـات تجاريـة وبيّنت الرسائل الحاخامية أن هذه  .الوسطى

  مع املدن الشاملية كفاس، و مكناس، وتلمسان، وبجاية، والقريوان، وطرابلس. 

وكانت هذه املدن املنفذ لتوزيع املنتوجات إىل أسواق أوروبا وخليج فـارس واملحـيط الهنـدي. ويـذكر ابـن     

كه التجار اليهود:"فإن الخارج منهم يخرج من األندلس ومن فرنجة فيعرب إىل خردادذبة الطريق الذي كان يسل

السوس األقىص فيصري إىل طنجة ثم إىل إفريقية ثم إىل مرص ثم الرملـة ثـم إىل دمشـق ثـم إىل الكوفـة ثـم إىل 

  .  )7(بغداد ثم إىل البرصة ثم فارس ثم إىل كرمان ثم إىل السند ثم الهند ثم إىل الصني"

   

                                                 
بها عدد كبري من التجار األجانب الغرباء عن البلد السيام من قسنطينة وتونس يحملون إىل ورقلة منتجات  - ورقلة-وركلة -(1)

  .136بالد الرببر ويستبدلونها مبا يأيت من بالد السودان، الحسن الوزان، املصدر السابق، ص
(2) A.G.P. Martin : op.cit, PP 39-40. 
(3) N-Slouschz : Hebreo- Phéniciens et Judéo Berbères , P 446. 
(4) M.Abitbol : Juifs Maghrébins, Rev-Franc- d’outre- mer, P 180. 
(5) R-Idris : La Berberie Orientale sous les zirides ; Xe-XIIe siècles, 1962, T I , P 97.  
(6) Ibidem : T II, P 466. 

  .132، ص1988، 1ا ذبة: املسالك واملاملك، مقدمة وهوامش محمد مخزوم، طابن خرد -  (7)
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، وهام منطقتا اتصال بني املنـاطق السـاحلية الصـحراوية )1(كام تشري املصادر إىل وجود يهود بّودان و والتّه    

م) وجود يهود بقمنورية ودان 12هـ/6، كام أكد الجغرايف اإلدرييس (منتصف ق)2(قبل التوغل إىل بالد السودان

املغرب اإلسالمي يتعاملون مـع تجـار السـودان ، وبقي يهود )3(و مالل أي يف بالد السودان حيث تجارة الذهب

  .)4(من اليهود إىل أن أصدر األسقيا محمد من مملكة سنغاي قرارا حرّم عليهم املتجارة يف مملكته

  م.13هـ/7م إىل منتصف القرن 11هـ/5: ومتتد من القرن املرحلة الثانية      

التي -يف عهد الدولة املّوحدية  ية. وسيطر املسلمونوعرفت هذه الفرتة قيام الدولة املرابطية ثم الدولة املوحد

 -وحدت كل بالد املغرب اإلسالمي، وكانت لها سياسة مختلفة تجاه اليهود عن الحكام املسلمني الذين سـبقوها

عىل كل الطرق التجارية، مام تسبب يف تراجع النشاط التجاري اليهـودي ليتحـّول خـالل هـذه الفـرتة إىل بـالد 

  الهند.

م وتّعد العرص الذهبي للتجـارة 15هـ/9م وجزء من القرن 14هـ/8: تشمل هذه املرحلة كل القرن ملرحلة الثالثةا    

عرب الصحراء، إذ بعد سقوط الدولة املّوحدية، استعادت الجامعات اليهودية نشاطها االقتصادي بتشجيع من الحكام 

، ملا كانت تدرّه هذه التجارة من أرباح عىل خزينة الدولـة. املسلمني خاصة من قبل الدولة الزيانية، والدولة املرينية

يهود من األندلس إىل بالد املغـرب  علامء ورجال أعاملليهودية مل تكن بفعل لجوء والنهضة التي عرفتها الجامعات ا

  فقط لكن أيضا إىل تكثيف املبادالت يف الجهة الغربية من حوض البحـر األبـيض املتوسـط بعـد سـقوط عّكـا يف يـد 

  

   

                                                 
والتة مملكة صغرية تبعد بنحو ثالمثائة ميل جنوب نون، وخمسامئة ميل شامل تنبكتو ومائة ميل من املحيط، و والتة هم  -  (1)

 يقومون بقيادة القوافل التجارية القاطعة فرع من مسوفة الذين يتنقلون يف الجزء الصحراوي الواقع شامل هذه الناحية كانوا ال
للصحراء وحاميتها فحسب، بل شاركوا يف حكم البالد. ومنهم أخذت قرية بريو إسم إيوالتن ثم والتة، ففي ربيع األول 

ان، م عندما مر الرحالة ابن بطوطة بها كان يحكمها أسود باسم ملك مايل واقتبل ابن بطوطة، الحسن الوز 1352هـ/أفريل753عام
  .161، ص2املصدر السابق، ج

(2) V-Fernandez : Description de la cote d’Afrique de ceuta au Sénégal, trad par P.de cenival et th 
Monod, 1938, P 85 ; R-Mauny : Note d’histoire et d’archéologie sur ouadane, Azougui, Chinguetti, 
bulletin de l’institut    Français d’Afrique Noire, série B, 1955, 1955, PP 142-166.                                                                 

  .36-34اإلدرييس: املصدر السابق، ص -  (3)
(4) C-H Monteil : Problèmes du Sahara occidental, Juifs et Judaisés, Hesperis, 1938, PP 266-298                 
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م مام حمل أمـراء وتجـار أوروبـا عـىل توجيـه أنظـارهم تجـاه بـالد املغـرب، رغـم 1291هـ/691املسلمني عام 

  .(1)احتفاظ هؤالء بنزعتهم الصليبية

كام عرفت منطقة الجنوب الصحراوي تحوالت سياسية كربى، بعد بروز إمرباطورية املايل، التي أخضعت كل     

مناطق العبور واملحطات التجارية الواقعة عىل سواحل السودان تحت مراقبتها كام كانت ترشـف عـىل تجـارة 

  .(2)بالسنغال Bamboukباملايل و بامبوك  Bouréالذهب يف منطقة بوريه 

وهكذا كانت كل الظروف مهيئة لتوسيع التبادل التجاري بني املناطق الثالث: جنوب أوروبا الذي كان يهمـه    

م:"إن الذهب بالغ الثمن 14هـ/8معدن الذهب، ويذكر ريب من مدينة الجزائر يف هذا املوضوع يف نهاية القرن 

ألنـه منهـا يصـل الـذهب إىل  -يقصد به الجزائر -وسعره معقول يف هذا البلد  -أوروبا – Edomيف بالد ايدوم 

. كام كان املغرب اإلسالمي يصدر املواد األولية واملنتوجات الصناعية إىل وبالد السـودان هـذا األخـري )3(ايدوم.."

الذي كان مجربا عىل تصدير ذهبه وبيع الرقيق لتغطية نفقاته وتلبية حاجيات السكان، وكـان عـدد كبـري مـن 

يقيمون  يف املناطق الداخلية ببالد املغرب حيث يحتكرون الصـناعة املعدنيـة، وصـناعة الفضـة خاصـة اليهود 

  .)4(مبنطقة سوس و درعة وكانوا يبيعون مصنوعاتهم بانتظام إىل بالد السودان

ويذكر الحسن الوزان أنه كان يوجد حوايل ثالث مائة تاجر وحريف يهودي بحي قرب تغاوسـت بـوادي نـون     

، ومبنطقـة )5(ن تجتمع مرة كل سنة القوافل املراكشية الكربى التي تتوجه إىل متبوكتو و والتة بـبالد السـودانأي

تيوت ببالد السوس كان يعيش يف نفس الفرتة عدد كبري من الحرفيني اليهود، ونظرا لنفوذهم يف هذه املنطقـة 

  .)6(الد السودان لرشاء السكرمعوضة بالترب مام جلب العديد من تجار فاس و مراكش وحتى من ب

     

   

                                                 
، 1981أحمد مختار العبادي، السيد عبد العزيز سامل: تاريخ البحرية اإلسالمية يف مرص والشام، بريوت، دار النهضة العربية،  -(1)
 .307ص

(2) M.Abitbol : Juifs Maghrébins, Rev-hist-d’outre, mer, 1979, n° 242-243 
(3) Simon Ben Zemah Duran, Réponse 74, in Epstein :the responsa 
(4) B-Rosenberger : Les vieilles exploitations minières et les centres métallurgiques du Maroc, essai de  
carte historique, R.G.M, 1970, PP 71-107 ; 59-102 ; Gs.Colin : Les mines Marocaines et les Marocains, 
Bulletin économique du Maroc, 1936, PP 194-200.                                                                                                                

  .161، ص2الحسن الوزان: املصدر السابق، ج -  (5)
  .115، ص1الحسن الوزان: املصدر نفسه، ج -  (6)
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، عدد كبري من الحرفيني والصاغة اليهود، وكان يفد إليها العديد مـن التجـار الـذين )1(كام كان مبنطقة تيديس  

. أما مبنطقة درعة فكان التجار اليهود مع الحرفيني ينتقلـون باسـتمرار بـني فـاس )2(يتعاملون مع بالد السودان

. أما بتافياللت فقد ظهرت الجامعة اليهودية من جديد بسجلامسة والتي اختفت أيام حكم الدولـة )3(ومتبوكتو

  املوحدية. 

وكان لهذه الجامعة عالقات تجارية واسعة مع يهود تلمسان و مراكش و توزر وكذلك بني يهـود تـونس، إذ     

، أمـا منطقـة )4(ب بصـفة أو بـأخرىكانت معظم هذه الجامعات اليهودية تشارك تجارة القوافـل تجـاه الجنـو 

توات وهي الباب الثاين الذي يصل بالد املغرب بالسودان مل تتعـرض الجامعـة اليهوديـة املقيمـة بهـا لسياسـة 

م، وأصبح عندئذ الطريق الـرابط 15-14هـ/9-8املوحدين املعادية لليهود. فزادت حركتها التجارية خالل القرن 

أهم وأشهر الطـرق التجاريـة عـرب الصـحراء. هـذا التطـور مـرتبط بازدهـار  النيجر من -تيوارت –بني تلمسان 

التجارة يف الدولـة الزيانيـة، والدولـة الحفصـية يف الشـامل وأصـبحت منطقـة تـوات تعـرف مبنعطـف النيجـر 

  .)5(م14هـ/8وامرباطورية سنغاي مع نهاية القرن 

اب الـذي كانـت بـه جامعـات يهوديـة منهـا: كام كانت منطقة توات ترتبط باملغرب األوسط عن طريق الز     

يهود ورقلة ويهود تقرت وهام دربان رئيسيان للوصول إىل بسكرة، و قسـنطينة، وبجايـة مـن الجهـة الغربيـة، 

  .)6(وقفصة وتونس من الجهة الرشقية

ل وتجارة القوافل ليهود توات كانت املصدر األسايس لعيشهم، مـام جعـل حاخامـات الجزائـر يلتفـون حـو      

بعض القضايا الدينية التي كانت متنع اليهود مـن متابعـة نشـاطهم والقيـام بـأي عمـل، كتحـريم العمـل يـوم 

م) فتوى يف هذه املسألة أجاز فيهـا لليهـود متابعـة سـريهم يـوم 1408-1326السبت. فأصدر الحاخام ريباخ (

  .)7(السبت رشط أن يكون خروج القافلة قبل حلول هذا اليوم بثالثة أيام

     

   

                                                 
، 1تيديس: مدينة تقع يف إقليم سوس، يوجد بها حي كبري للتجار والصناع اليهود األثرياء، الحسن الوزان: املصدر نفسه، ج -  (1)
  .38، ص2؛ مادمول كربخال: املصدر السابق، ج119ص

(2) A-Dhina : Le royaume Abdelouadide, P 157.                                                                                              
  .38، ص2مارمول كربخال: املصدر نفسه، ج -  (3)
  .74، ص2الحسن الوزان: املصدر السابق، ج -  (4)

(5) M.Abitbol : Juifs Maghrebins, P 186.                                                                                                           
(6) Y-D.Semach : Un rabbin voyageur Marocain, Hesperis, 1928, PP 389-399.                                               
(7) Ribach : Reponse17, in Abitbol : Juifs du Maghreb, P 188, note 50.                                                            
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وتظهر أهمية توات التجارية أيضا من خالل عالقتها الواسعة مع يهود تلمسان،  و وهران إذ كانوا يستبدلون   

الترب و ريش النعام، بالقمح والنحاس، وهذا املعدن الذي كان يأيت به بحارة من جنوة والبندقية إىل ميناء هنني 

،  )1(ين يباع بحوايل عرشين أو ثالثني دينـار للقنطـار الواحـدو وهران ثم ينقله التجار اليهود إىل منطقة توات أ 

م 1447الذي زار املنطقة املمتدة من تلمسـان عـىل متنطـيط عـام  Malfante-Antoineوقال الرحالة الجنوي 

  .)2(عن يهود املنطقة أنهم كانوا يعيشون حياة اجتامعية هادئة

بالد السودان أن نشأت عىل طريق قنواتها مـدنا كثـرية منهـا وكان لهذا االتصال بني تجار املغرب اإلسالمي و     

سجلامسة، و ورقلة، و غدامس وتوات، و زويلة و والته وغريها من املدن، وكان بها وكالء و أدالء وفنادق تؤوي 

. ويشري ابن خلـدون يف كتابـه العـرب أن التجـارة مـع السـودان كانـت عامـة يف )3(بضائعهم  و حضائر لجاملهم

  .      )4(عىل أيامه، بحيث يشرتك فيها سكان البوادي وسكان املدن عىل السواء املغرب

كام يذكر أن القوافل التي كانت متر عىل أيامه بالهقار كان عـدد جاملهـا يبلـغ  اثنـي عرشـ ألـف جمـل يف     

  .)5(أحيان كثرية

تجـاه بـالد السـودان مـع جميـع وميكن تحديد الطرق التي كانت تخرتقها القوافل التجاريـة عـرب الصـحراء     

  :)4الخريطة رقم (جوانبها من الشامل إىل الجنوب، وبالعكس من الغرب إىل الرشق كام هو مبني يف 

  من سجلامسة، ينطلق طريق إىل والتا ومنها إىل متبكتو وجني وغاو. -1

 من تلمسان، مير هذا الطريق بغرداية وتوات وينتهي إىل متبكتو. -2

   

                                                 
(1) Mas-Latrie : Traités de paix et de Commerce, PP 273-277                                                                           
(2) Ch de la Ronciére : decouverte de l’Afrique au moyen-âge, Paris, 1925, T I, PP 146-147 ;                        
M.Abitbol : op.cit, P 189.                                                                                                                                            

  .44-43، ص1960ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، بريوت،  -  (3)
  .120، ص6ابن خلدون: كتاب العرب، ج -  (4)
  .405ابن خلدون: املصدر نفسه، ص -  (5)
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من تقرت (تكرت) و ورقلة، ينطلق طريق آخر إىل غاو مبارشة، وهذا املسلك يتصل شامال ببعض املـوانئ   -3

 الجزائرية الهامة، مثل جزائر بني مزغنة وبجاية وسكيكدة وغريها.

 من واحة الجريد يف جنوب تونس، ينطلق طريق غالبا ما متر قوافله بورقلة وسوف أوغدامس.  -4

من طرابلس الغرب إىل الساحل الليبي، ينطلق طريق مير بغدامس ومير فرع منه بفزان وينتهي إىل بورنو   -5

 وغاو.

 .(1)وينطلق من مرص طريق مير بواحة سرية وبزويلة وتادمكة وينتهي إىل غاو ومتبكتو  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .214ت، ص-، الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، د1591-1493عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي يف عهد األسيقيني  -  (1)
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 :الصحراء عرب اهتامم ملوك أوروبا بالتجارة  - ب

إن نشاط وتنظيم الجهاز التجاري اليهودي املحكم عرب الصحراء جعل ملوك أوروبا يتطلعون للسيطرة عـىل     

طريق الذهب، وال ميكن أن يتحقق لهـم ذلـك إال عـن طريـق توسـيع وتحسـني عالقـاتهم مـع حكـام املغـرب 

  ود.اإلسالمي، وكذا باللجوء إىل منح امتيازات لتجارة املنطقة مع اليه

الهجري/الثالـث عرشـ  القـرن السـابعة منـذ وقد زاد اهتامم حكام شبه الجزيرة اإليبرييـة بهـذه التجـار     

امليالدي حيث أدرك ملوك أراغونة ومنهم يوحنا الفاتح، وامللك بطرس الثالث بأهميـة الطريـق الـرابط بـني 

سجلامسة، إذ كان عرب هذا الطريق يتم تزويد شبه الجزيرة اإليبريية بقـدر كبـري -تلمسان-مايورقة-برشلونة

بالد املغرب األقىص كامتداد طبيعي ألوروبا، وتونس  . وكان ملوك األندلس ينظرون إىل(1)من معدن الذهب

. وكانـت تبعـد (2)هي توأم مدينة صقلية يف حني كانت بالد املغرب األوسـط هـي العـامل اإلفريقـي األصـيل

تلمسان عاصمة الدولة الزيانية عىل الساحل بحوايل خمسني كلم وكانت لها تقاليدها يف املعامالت التجارية 

، لذا حرس تجار أوروبـا باملحافظـة عـىل عالقـاتهم مـع تجـار (3)مانة،  والوفاء، واإلخالصواشتهر تجارها باأل 

م أي قبل قيام الدولـة 12هـ/6املنطقة. وقد انتقل تجار جنوة، وبيزة، ومرسيليا إىل ميناء وهران منذ  القرن 

رب عـىل طـول خـط املـدن ثم توسع التبادل بني النصارى وتجـار املغـ (5)ثم تبعهم تجار برشلونة (4)الزيانية

  و مزغـران، ومسـتغانم،  -غـرب وهـران – (8)، وهنـني وتاونـت(7)، و رشـغون(6)الساحلية بني موالية والجزائر

  

   

                                                 
(1) Ch-E-Dufourcq : l’Espagne Catalane, PP 136-144. 
(2) Ibidem : P 133.                                                                                                                                                

  .334، ص2الحسن الوزان: املصدر السابق، ج -(3)
(4) Mas-latrie : Relations et commerce, P 88.                                                                                                      
(5) Ibid : Traités de paix et de commerce, P 89.                                                                                                   
(6) L.Blancard : op.cit, T I, PP 37-38.                                                                                                                  

  م؛ أنظر: 1533ميناء هنني يقع بني ميناء منور وبني صاف غرب مصب التافنا، حطمت هذه املدينة عىل يد اإلسبان سنة -(7)
    Ch-E-Dufourcq : op.cit, P 134, note 9.                                                                                                    

                  
(8) LLabador : Les ruines de Taount, Rev-Afr, 1944, PP 200-201 ; Uvrillemot : Ruines Musulmanes,           
Rev-Afr, 1959, PP 45-46.                                                                                                                                            
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وتنس، وبرشك، ورششال. وكانت تسهر عىل هذه التجارة إدارة جمركية منظمة بالخصـوص يف مـدينتي وهـران 

الصحراء إىل املدن الساحلية. وكانت هذه القوافل التجارية . إذ كانت منظمة بانتظام تنقل الرحل من (1)وهنني

تحمل من الصحراء إىل تلمسان، امللح، والعاج، وريش النعام، والصمغ، والبخور، واملسك، والفلفل األسود، وكان 

  ، واتصال تلمسان بأعامق الصحراء أبهر فكر األوروبيني.(2)يطلق عليه تجار مرسيليا "بذرة الجنة"، والشب

م مدينة تجارية ومصدر ثراء بفضل تجارتها بالـذهب، وتطلـع 13هـ/7كام كانت مدينة سجلامسة يف القرن     

غـري أن  .إليها حكام أوروبا هي األخرى ألن السيطرة عليها معناه احتكار الطريق الرئييس للوصول إىل الـذهب

ات عن مسالكها، كام أن املـدة املسـتغرقة التجار النصارى مل يرغبوا املغامرة يف املناطق التي ليست لهم معلوم

للوصول إىل بالد السودان انطالقا من سجلامسة تتطلب منهم شهرا عىل األقل. لهذا اكتفوا ولـو مرحليـا برتقـب 

القوافل الوافدة من تفياللت والصحراء إىل مدينة تلمسان، وكانوا يقايضون بضائعهم من منسوجات، ونحـاس، 

وكانت هذه التجارة تّدر أرباحا كبـرية عـىل تجـار النصـارى، خاصـة وأن أوروبـا كانـت و زجاج، و عطرا بالترب، 

  . (3)تفتقر إىل الذهب

وبفضل هذه التجارة غطت دول أوروبا جزءا من حاجياتها للذهب، بفضل ذهب السودان وعمالء املغرب      

، وجنـوة، والبندقيـة وفلورنسـا. ففـي اإلسالمي، وهذا ما أدى إىل زيادة املنافسة بني تجـار برشـلونة، ومايورقـة

ألف لرية جنوية، وهذا ال ميثل  70كلغ أي قيمة  200م وصل مقدار تدفق ذهب السودان حوايل 14هـ/8القرن 

 5كلـغ سـنويا تصـدر منـه مـابني  9000سوى نسبة قليلة مام كانت تنتجه بالد السودان، إذ كانت تنتج حوايل 

  .(4)آالف كلغ 6إىل

   

                                                 
(1) Mas-latrie : Relations et commerce, P 333                                                                                                    
(2) Ibid : Traités de paix, PP98-99 ; G.Marçais : Melanges d’histoire et d’archéologie de l’accident  
Musulman, Alger, 1957, TI, P164.                                                                                                                             
(3) Ch-A-Julien : op.cit, P 70.                                                                                                                            
(4) A.Dhina : Les Etats de l’occident Musulman au XIIIe-XIVe et XVe siècles, Alger, OPU, 1984, P393.    
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قات يهود برشلونة، و مايورقة بتجار يهود من تلمسان وسجلامسـة وقسـنطينة التـي تعـد هـي وبفضل عال     

األخرى من املناطق املؤدية ملنطقة الزاب والجريـد أقيمـت االتصـاالت املبـارشة بـني مملكـة آراغونـة وذهـب 

ـاكة بـني أفـراد األ  رسة الواحـدة، أو السودان. خاصة وأن تجارة القوافل كانت قامئة يف بعض األحيـان عـىل الرش

ـاكة، مـثال  رشاكة بني يهود ومسلمني، أو يهود ونصارى. وتشـري بعـض الرسـائل املتبادلـة لهـذا النـوع مـن الرش

الرشاكة بني يهود الجزائر وتقرت، وبني تاجرين مـن نفـس األرسة األول قـائم بالبندقيـة والثـاين بتـنس، وتـاجر 

بتونس مبنتوجات أوروبية وكان هـذا األخـري يتجـّول بهـا مـن  نرصاين مبدينة ساحلية كان ميّول رشيكه اليهودي

مدينة إىل أخرى إىل أن يصل إىل توزر حيث يسلمها لرشيك ثالث وهو مسـلم لينقلهـا إىل الجنـوب. كـام متـت 

  .(1)اإلشارة إىل رشكاء يهود أربعة من مراكش، وتقرت، و توزر، و تونس

بفضـل أرس يهوديـة مـن  (2) عـرف أيضـا بطريـق اليهـودوأطلع ملوك األندلس عىل طريـق الـذهب أو كـام    

م بروز علامء الخرائط الـذين رسـموا 14هـ/8مايورقة كان بعض من أفرادها يقيمون باملغرب. كام عرف القرن 

 موقع املايلبدقة   Angelino Dulcertم حّدد عامل الخرائط 1339وحددوا مواقع العامل بدقة فائقة. ففي سنة 

– Mailli-  ته و وال– Huletem -  ومدينة الحض– Hodh-  التي متر بها القوافل. وحددت املنـاطق الداخليـة

 Abraham et Juda Cresquesللقارة السوداء بأكرث دقة بفضل العـاملني الجغـرافيني ابراهـام وجوداكريسـك 

ع واالسـتفادة مـن م)، وكانا ملّامن باللغة العربية وبعض من العلـوم اإلسـالمية، مـام سـهل لهـام اإلطـال 1375(

األعامل التي وضعها بعض الجغرافيني غري املشهورين مـن غرناطـة و أضـافا إليهـا   مـا جمـع مـن املعلومـات 

املوروثة املتناقلة. وبفضل ما توفر لهام من معلومـات وضـعا خـرائط خاصـة بإفريقيـا. وتـّوج عملهـام بوضـع 

 Gabulم)، Mecia viladostes )1413ليهود من بينهم األطلس القطالوين، والذي اعتمد عليه علامء الجغرافيا ا

de vallesha  )1439 .(م  

   

   

                                                 
(1) M.Abitbol : Les Juifs de l’Afrique du Nord, PP 189-190.                                                                             
(2) Ch.E Dufourcq : L’Espagne catalane, PP 136-144.                                                                                      

http://al-maktabeh.com



 

232 

 

ومل يكتف هؤالء بتحديد املوقـع السـيايس للـدول الواقعـة جنـوب الصـحراء، لكـنهم حـددوا بدقـة طريـق     

اليهـود يف ، وسـاهم الجغرافيـون (1)القوافل، أسامء أهم املراكز الصحراوية والسودانية مـع تبسـيط املعلومـات

  .(2)سجلامسة-إثبات أن أسهل مسلك للوصول لطريق الذهب يكون انطالقا من مايورقة عرب تلمسان

واإلنتاج العلمي ملدرسة الخرائط اليهوديـة مبايورقـة كانـت مـن بـني األسـباب االقتصـادية املغذيـة بـالفكر     

   .امنيني للقسطنطينيةالصليبي التي أثارت حرب االسرتداد خاصة بعد تهديدات األتراك العث

م والتـي 15هــ/9يف بداية القـرن  هذه التطورات كانت العامل األسايس لشن الربتغال عمليات عسكرية بحرية

  .(3)غرّيت الوضع السيايس يف حوض البحر املتوسط

رد م هي السنة التي تم فيها اكتشاف القارة األمريكية وإصـدار قـرار الطـ1492إضافة إىل هذا فكانت سنة     

م، كـام سيصـدر 16هـ/10، مام أدى إىل انحطاط وتراجع دور اليهود التجاري إىل القرن (4)النهايئ ليهود األندلس

سنوات فيام بعد األسقيا سنغاي محمد الكبري قرارا مينع فيه دخول اليهود مملكته، وحتى بالنسـبة للمسـلمني 

  .(5)املغاربة الذين يتعاملون مع اليهود

سبق أن دور اليهود التجـاري عـرب الصـحراء طيلـة العصـور الوسـطى كـان قامئـا عـىل آليـات ونستنتج مام     

اقتصادية وبرشية محّكمة، كتوزيع ومتركـز اليهـود عـىل طـول الطريـق الـرابط بـني املـدن السـاحلية إىل بـالد 

مراكـز تجاريـة  السودان، وليونة القوانني الحاخامية و وحدة التنظيامت االجتامعية، واللغة مام سـمح بظهـور

  يهودية كربى. 

والرثاء التجاري عرب الصحراء زاد من أطامع الدول األوروبية يف اإلرساع من أجل السيطرة عىل ثـروات املنطقـة، ويف هـذا املوضـوع 

  "إن يوحنـا الفـاتح أكمـل سياسـة قيرصـ الـذي عـرف كيـف يسـتغل شـتات اليهـود مبـنحهم -Dufourcq Ch-E  يقول الباحـث

  

   

                                                 
(1) Ch de la Ronciére : op.cit, PP 78-80.                                                                                                             
(2) Ch.EDufourcq : op.cit, P 143.                                                                                                                        
(3) M.Abitbol : Le passé d’une discorde Juifs et Arabes du VIIe Siècle à nos jours, France, Perun,                 

                                                                                                       1999, PP 120-127   
(4) A.G.P. Martin : op.cit, PP 120-127.  

   . 435-433هـ، ص1329 ؛ أحمد بابا التنبكتي: نيل اإلبتهاج، القاهرة،166-165، ص 2املصدر السابق، ج  الحسن الوزان : -  (5)
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امتيازات حتى يحولهم ألداة إمربيالية رومانية، وهذا ما وقع فعال للمغرب اإلسالمي منذ أواخر القـرن التاسـع  

  الهجري/الخامس عرش امليالدي.

  :النشاط السيايس ليهود املغرب اإلسالمي -ثانيا     

االقتصاد والسياسة ظاهرتان حضاريتان متكاملتان مارسهام اليهود يف بالد املغرب اإلسالمي. وكـان لحـركتهم     

ونشاطهم االقتصادي تأثري عىل مامرستهم السياسية بفضل ما وصلوا إليه من نفوذ مايل. هذا النفوذ الذي فـتح 

عكس الدولة الحفصية والدولة العبدالوادية حيـث مل لهم املجال العتالء مناصب عالية يف بالط الدولة املرينية 

  يسمح لهم حكامها من الوصول إىل وظائف إدارية أو سياسية.

 االعتامد عىل اليهود يف النشاط الدبلومايس: -1

كان يهود املغرب اإلسالمي من املهاجرين يتقنون اللغة العربية واللغات األوروبية، لذلك استعان بهم ملوك     

األندلس وحكام املغرب اإلسالمي عىل السواء، واعتمدوا عليهم و وظفـوهم أيضـا كمرتجمـني إلبـرام اتفاقيـات 

وكانـا يف  Judaو صـهره جـودا  Ysaque Perdonielتجارية أو معاهدات صلح وأشهرهم إسـحاق بردونيـال   

خدمة بوعبديل آخر حكام الدولة النارصية. كام أرسـل ابراهـام بـن جـالل سـفريا عـىل مملكـة أراغوانـة عـام 

م) وكـان ملـك أراغوانـة جـاك 1304-1283م، من طرف السلطان الزياين أبو زيد عـثامن بـن يغمراسـن (1291

لحاكم الزياين. وهـذه السـفارة كانـت مـن أجـل تجديـد معاهـدة تربطه عالقة صداقة مع ا  Jacques IIالثاين

  م بني اململكتني. 1286سابقة أبرمت عام 

م كانت قبيل انعقاد املعاهدة بني امللك األراغوين جـاك 1291أن سفارة  Ch-Dufourcqويذكر الباحث         

خالل شـهر نـوفمرب و ديسـمرب  Monteagudoوهي معاهدة  Sancho IVالثاين وامللك القشتايل سنشو الرابع 

  .(1)م والتي تنص عىل تقسيم بالد املغرب إىل مناطق نفوذ1291من عام 

كام أرسل كل من سمؤل بن جالل وبندايف كسفريي ملك إسـبانيا الفنسـوا الثالـث     

  ، كـام اعتمـد السـلطان(2)وجاك الثاين األراغـواين إىل بـالد املغـرب األوسـط وغرناطـة

      

   

                                                 
(1) Ch.EDufourcq : Nouveaux documents sur la politique Africaine de la couronne d’Aragon,                    
Barcelone, 1957, P291.                                                                                                                                                
(2) Ibid : L’Espagne Catalange, P139, note7, A-Dhina : les Etats de l’accident, P264.                                        
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م) اليهودي شمعون الربانيس كسفري، وكـان لهـذا اليهـودي تـأثري 1331-1310هـ/732-710أبو سعيد املريني ( 

  .)1(ونفوذ قوى عىل الحاكم

 دور اليهود السيايس يف املغرب األقىص. -2

م)، وليس ألهميتهم كمرتجمني بل أيضا ملا كان 15-13زاد نفوذ اليهود خالل القرن السابع والتاسع الهجري (    

لهم من أثر و دور تجاري ومايل وعلمي أيضا، إضافة إىل تساهل وتسـامح بعـض الحكـام مـع اليهـود كالعمـل 

  .)2(ا قام بإسقاط الجزية عىل اليهودم عند م1330هـ/731الذي أقدم عليه السلطان أبو الحسن املريني عام 

لكن األثر والدور الـذي لعبـه اليهـود يف املجـال السـيايس حـدث بالخصـوص عنـد سـالطني بنـي مـرين، إذ     

م) 1306-1286هــ/706-685اتخذوهم حجابا و وزراء. واستخدم السلطان أبو يعقوب يوسف   بـن يعقـوب (

، وكان بنو رقاصة هؤالء من اليهود مـالح فـاس، وكـانوا )3(رقاصة بن        حاجبا يهوديا وهو خليفة بن حيون 

  مداخلني للسلطان يوسف من صغره إىل كربه. وكان خليفة بن حيون يعرص للسلطان الخمر ويجهز له الخلوة.

فتقلدوا الوزارة وتعددت فيهم الرؤساء و القهارمة، فكان منهم خليفة بن رقاصة وأخوه إبراهيم، و صـهره      

 بن السبتي وابن عمه خليفة األصغر. واستمروا عىل ذلك مدة طويلة إىل أن اسـتفاق السـلطان و راجـع موىس

بن أيب مـدين، فـأعتقلهم يف شـعبان مـن  الـلـهبصريته، وّرس يف ذلك كاتبه والقائم بأمور دولته أبو محمد عبد 

ته وأقاربهم ومل يبـق السـلطان إال م وقتل خليفة األكرب وأخيه إبراهيم وموىس السبتي وإخو 1301هـ/701سنة 

  .)4(عىل خليفة األصغر إحتقارا له

م) خليفة السلطان يوسف 1308-1306هـ/708-706ويف عهد السلطان أبو ثابت (    

  بن يعقـوب عـني خليفـة األصـغر حاجبـا لـه، وتّحكـم هـذا اليهـودي يف كـل األمـور

  

   

                                                 
 Abbou : op.cit, Pنظر: وكانت تطلق عىل الذين ينتسبون إىل بلنسية، أ  -بلنسية–الربانيس: هو تحريف لكلمة الفالنيس  -(1)

281.                      
  .240نوال عبد العزيز: املرجع السابق، ص -  (2)
  .483، ص7؛ ابن خلدون: العرب، ج31ابن األحمر: املصدر السابق، ص -  (3)
  .484، ص7؛ ابن خلدون: العرب، ج39السالوي: املصدر السابق، ص -  (4)
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بن أيب مدين، لكن فيام بعد تنبه  الـلـهبسبب وشاية من هذا اليهودي، واغتيل الفقيه الكاتب أيب محمد عبد  

  .)1(السلطان أبو ثابت ملكر خليفة األصغر فأعدمه

م) وهو آخر سالطني بني مرين، عنّي 1464-1427هـ/869-831أما السلطان عبد الحق بن أيب سعيد عثامن (    

. أسندت لألول رياسة بيت املال وأصـبح الثـاين نائبـا لـه، كـام تـّم تعيـني الحسـني )2(ن وشاويلاليهوديني: هرو 

  .)3(اليهودي قائدا للرشطة، علام بأن هذا املنصب ال يسند يف الدولة اإلسالمية لغري مسلم

مل تسـمح لـه  )4(وتقريب السلطان املريني اليهود إليه سببه أنه منذ أن أوقع بوزيره يحي بن يحي الوطايس    

نفسه بإعطاء منصب الوزارة ألحد. كام أن العامة والخاصة نقموا عليه إليقاعـه بالوطاسـيني. فلـام وىل علـيهم 

اليهود كان تأديبا لهم، وتشّفيا منه، فاسـتبد اليهـود بـالحكم ورشعـوا يف إذالل أهـل فـاس بالرضـب ومصـادرة 

  .)5(األموال، كام تحكموا يف األرشاف والفقهاء

وتحت نفوذ وتأثري هؤالء، أصدر السلطان املريني عبد الحق مرسـوما فـرض فيـه رضيبـة الخـراج عـىل كـل     

وقد اسـتغل  .علام بأن هذه الطبقة االجتامعية كانت معفية من الرضائب .سكان مدينة فاس مبا فيهم الرشفاء

الســامح لهــم بــالعودة إىل البلــديون ضــعف الســلطان فبــادروا بتقــديم إلــتامس للســلطان املرينــي يطلبــون 

القيصارية، كام وعدوه بدفع رضيبة سنوية. فاستجاب عبد الحق لطلبهم، وبعد مرور سنة من عودة البلـديني، 

طلبوا أن يدفع األرشاف نفس الرضيبة التي يدفعونها، بل متادوا وطلبوا من ناظر األحباس أن يبيع لهم جلـوس 

  . )6(الدكاكني

     

   

                                                 
  .49السالوي: املصدر نفسه، ص -  (1)
  .42؛ العباس بن ابراهيم: املصدر السابق، ص150السالوي: املصدر نفسه، ص -  (2)
  .275-274محمد عيىس الحريري: املرجع السابق، ص -  (3)
بقي عبد الحق عىل عرش املغرب أزيد من ثالثني عام، لكن السلطة الفعلية كانت بيد وزراء بني وطاس فعمل عبد الحق  -  (4)

م. كام قىض عىل 1459هـ/863سيني فأىت عىل العديد منهم واغتال وزيره يحي بن يحي الوطايس سنة من أجل التخلص من الوطا
ابن أيب حّسون ابن الوزير السابق ابوحسون عىل بن يوسف بن زيان بن عمر الوطايس. وهكذا قىض عىل ممثيل سلطة بني 

  .Abdelbasset : op.cit, P144, note3 ; Cour : op.cit, PP 59-60وطاس، وعنّي وزيرا يهوديا هو هارون بن بطاس، أنظر: 
                                                                                                                    

(5) Ibidem                                                                                                                                                                       
(6) Garcia Arenal : op.cit, PP 125-126.                                                                                                              
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حباس تلبية مطلبهم تدخل الحسني اليهودي لصالحهم، فأمر الناظر بـذلك بحجـة أن مثـن وبعد رفض ناظر األ  

الدكاكني تدفع إىل السلطان عبد الحق املريني وأنه محتاج إىل تلك األموال، وهو مفّوض من قبـل السـلطان يف 

  .)1(ذلك

ىل امرأة رشيفة مـن أهـل ومل يقف الحسني اليهودي يف طغيانه عند هذا الحد، بل حدث أن ألقى القبض ع    

عليـه وسـلم، فـأمر  الـلـهصىل  الـلـهوأوجعها رضبا فتوسلت برسول  -)2(والبليدة حومة بفاس –حومة البليدة 

، فانترش الخرب يف فاس واجتمع النـاس عنـد خطيـب مسـجد القـروينّي أيب )3(الحسني اليهودي مبضاعفة العقاب

، وكان له صالبة يف الحـق، فشـجع العامـة )4(م) 1476-1475هـ/880فارس عبد العزيز بن موىس الوريكايل (ت 

، )5(ضد اليهود وأعلن الجهاد واتفق الجميع عىل الفتك باليهود وخلع السلطان عبد الحق وطالبوا مزّور الرشفاء

  . )6(الجوطي السلطة الـلـهالرشيف عبد 

وا يقضون عليهم ومل ينج منهم إال مـن فـّر مـن وثار العامة انتقاما للمرأة فأخذوا يرضبون اليهود حتى كاد    

  .)7(م1465هـ/869رمضان سنة  27فاس، وقبض عىل عبد الحق ورضبت عنقه يوم الجمعة 

وسياسة التسامح هذه املبالغ فيها من قبل سالطني الدولة املرينية زادت من سخط الرعية والعلـامء املسـلمني 

  اإلسالمي.بعد استفحال أمر اليهود يف كل بالد املغرب 

 موقف العلامء من امتيازات اليهود باملغرب اإلسالمي. -3

لقد استغل اليهـود ضـعف السـلطة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي داخليـا وخارجيـا،     

، بل و توليهم السلطة كام )8(فتواطؤا مع بعض األمراء عىل مّدهم باملال والدعاية لهم

  حدث يف الدولة املرينية. فعظـم شـأن اليهـود وأحـدثوا بيـع واسـتعلوا عـىل اإلسـالم 

  

   

                                                 
  .5-4ملهاجرين، ورقة مجهول: ذكر قضية ا – (1)
  .43العباس بن ابراهيم: املصدر السابق، ص -  (2)
  .150السالوي: املصدر السابق، ص -  (3)
؛ العباس بن إبراهيم: 376، ص2، ج1936-1934ابن القايض: ذرة الحجال يف غرة أسامء الرجال، تحقيق بن علوش، الرباط،  -  (4)

  .43املصدر نفسه، ص
؛ وهو مرادف لنقيب األرشاف باملرشق، أنظر: 113، ص3املزوار يف لسان زناتة معناه الرئيس، السالوي: املصدر نفسه، ج -(5)

W.Marçais : Le dialecte Arabe parlé à Tlemcen, Paris, 1902, P 234, n°1.                           
        

  .156؛ الزركيش: املصدر السابق، ص186ذخرية السنية، صمجهول: ال -  (6)
تاريخ  2403ابن شاهني: الزهر الباسم يف حوادث العمر والرتاجم، مخطوط بالهيئة املرصية العامة للكتاب، تحت رقم  -  (7)

 .25-23، ورقة 3، ميكروفيلم، ج50703تيمور 
  .53، ص1، ج2007زائر، دار البصائر، طبعة خاصة، : تاريخ الجزائر الثقايف، الجالـلـهأبو القاسم سعد  -  (8)
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واملسلمني واحتكروا التجارة خاصة منها القوافل يف الصحراء. وملا استفحل اليهود ظهـر مـن العلـامء املسـلمني 

ن أول من أثار هذا املوضوع هو محمد عبد الكريم املعارصين الذين عارضوا و حاربوا بشدة هؤالء اليهود، وكا

، وكـان عبـد الكـريم املغـييل قامئـا )2(، وكان شديد الشـكيمة يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر)1(املغييل

بتوات، واشتغل بالتدريس  )3(بتلمسان، وبسبب خالف وقع بينه وبني ملوك بني زيان، انتقل إىل مدينة متنطيط

ومل يرض عن ترصفات يهود توات الذين سيطروا عىل االقتصاد والسياسة فحاربهم، فخالفه يف ذلك قايض توات 

  .)4(العصنوين الـلـهعبد 

ومن علامء تلمسان وفاس الذين أيدوا املغييل بعد أن اسـتفتاهم عـن هـدم بيـع اليهـود بتـوات فتـوى الحـافظ     

فها ابن مريم بالسداد والصواب واالبتعاد عن الهوى، واتهم من خالفه بالزيغ والتملق يعطفون عىل و وص )5(التنيس

. وكتب السـنويس رسـالة إىل املغـييل مؤيـدا فيهـا مواقفـه وهـذا بعـض مـا جـاء يف هـذه )6(مستخدميهم من اليهود

حملتكم عليه الغـرية اإلميانيـة والشـجاعة  وبركاته فقد بلغنا أيها السيد ما الـلـهالرسالة:"بعد السالم عليكم ورحمة 

تعاىل وأخمد كفرهم كنيسة يف بالد املسـلمني وأنكـم حرضـتم أهـل  الـلـهالعلمية من تغيريكم أحداث اليهود أذلهم 

متنطيطة عىل هدمها فتوفقوا من جهة من عارضكم يف ذلك من أهل األهواء.. إعلم يا أخي إين مل أر من وفق إلجابة 

وبذل وسعه يف تحقيق الحق وشفّي غليل أهل اإلميان يف هذه املسألة سوى الشيخ اإلمام القدوة علـم هذا املقصد، 

خريا، فقد مّد يف إبانة الحق  الـلـه... فإنه جزاه )7(محمد بن عبد الجليل التنيس الـلـهاألعالم الحافظ املحقق أيب عبد 

  ونرش أعالمه النفس، وحقق نقال وفهام... فليعّول أهل متنطيط وغريهم من أهل اإلسالم عىل ما أبداه مـن الحـق يف 

  

   

                                                 
هو محمد بن عبد الكريم بن محمد املغييل من قبيلة مغيلة الرببرية، ولد ونشأ بتلمسان وأخذ عن علامئها: البغدادي  - (1)

، 1947-1948يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بريوت، دار العلوم الحديثة    إسامعيل: إيضاح املكنون
؛ كام أخذ عن مشايخ بجاية ثم عاد إىل تلمسان فغادرها وانتقل إىل متنطيط، البغدادي إسامعيل: هدية العارفني 127، ص2ج

  .224، ص2، ج1955-1951أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، بريوت، دار العلوم الحديثة،       
  .230هـ، ص1351ابن فرحون: نيل اإلبتهاج عىل هامش الديباج، القاهرة،  -  (2)
  .436، ص2الحسن الوزان: املرجع السابق: ج -  (3)
م، وهي شخصية مل 1413هـ/816العصنوين: هو عيل بن يحي بن محمد بن صالح املغييل العصنوين التلمساين كان حيا سنة  - (4)

 -يئا عن حياته ونشأته وشيخوخته. من مؤلفاته رشح املنظومة التلمسانية يف الفرائضترش إليها كتب الرتاجم وال نعرف ش
  .3290مخطوط يف املكتبة الوطنية تحت        رقم 

  م.1494- 1417هـ/899-820بن عبد الجليل التنيس: نحو  الـلـهمحمد بن عبد  -  (5)
  .249م، ص 1908هـ/  1326قه محمد بن أيب شنب، الجزائر ابن مريم: البستان يف ذكر األولياء والعلامء بتلمسان، حق -  (6)
، ومن جملة األحاديث التي أوردها قول 249-248التنيس: املصدر السابق، له فتاوى حول مسألة يهود توات وغريها، ص - (7)

  النبي (ص): "التحدث كنيسة يف اإلسالم واليجددها ما هدم منها".
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سـبحانه  الـلــهذلك الجواب، ولينبذوا ما خالفه إن أرادوا الفوز برشف اإلسالم وإعزازه وإصابة وجه الصواب، و 

  .)1(سائر املسلمني للتمسك بالحق..."املسؤول أن يوفقنا و 

، وأبـو مهـدي عيىسـ    بـن أحمـد املـاوايس )2(الرّصاع مفتي تونس الـلـهوممن أجاب أيضا املغييل أبو عبد     

فقيه فاس وهذا بعض نصه:" الحمد لله وحده... إن منزلة توات وغريها من قصور الصحراء، وهـي كلهـا ديـار 

بإقرار الكنائس فيها للكفار، وإن قال بـه جامعـة مـن العلـامء، إال أن يكـون ذلـك اإلسالم فال تبتغي املسامحة 

رشطا لهم يف عقود جزيتهم فيويف لهم مام عّود لهم يف جزيتهم هذا مذهب املدونـة، وهـو قـول ابـن القاسـم 

تـي املعمول به واملعروف له فال يحسن العدول عنه مع ظهـوره و وضـوح وجهـه، إال أن يثبـت عنـد هـذا املف

بتقرير الكنائس املذكورة أن حدوثها كان رشطا مرشوطا لليهود يف عقد جزيتهم، كام جرى العمل بذلك يف كثري 

  .)3(من بلدان اإلسالم، فتّصح فتواه ويحسن تقريره ملوافقته للمشهور..."

عبـد الـرحامن بن أيب الربكات الغامري و  ىوجواب أحمد ابن زكري مفتي تلمسان، والقايض أبو زكرياء يحي     

  .)4(بن سبع التلمسانيان

وملا وصل جواب التنيس ومعه خطاب السنويس للمغييل، أخذ املغييل وجامعته وأخذوا يف تهديم البيع، ثـم     

  .)5(قال لهم من قتل يهوديا فله عيل سبعة مثاقيل

تـوات فقـال: " الحـق بوجـوب هـدم كنـائس اليهـود ب 232يف كتابه املعيار الجزء الثاين ص   وافتى الونرشييس

واتية و غريها من قصور الصحراء...بالد اسـالم باختطـاط, ال االبلج الذي ال شك فيه وال محيد عنه وان البالد الت

  .”تتقرر املالعني اليهود

واشتد املغييل بعد ذلك يف مطاردة اليهود، وناظر من خالفه يف ذلك، وأنشأ منظومة يف مـدح الرسـول صـىل     

عليه وسلم وألف رسالة الذي أطلق عليها الفقيه الشيخ املـيك الحـاج أحمـد اإلدرييسـ عنـوان "مصـباح  الـلـه

  األرواح يف أصول الفالح" التي تركت أثرا عميقا يف علامء فاس.

  ومنذ موقف املغييل وصدور الفتاوى ضد يهود توات، اختفى اليهود بهذه املنطقة.      

      

   

                                                 
  .71سابق، صعبد الكريم املغييل: املصدر ال -  (1)
  .254ابن مريم: املصدر نفسه، ص -  (2)
  .69؛ عبد الكريم املغييل: املصدر السابق، ص254ابن مريم: املصدر السابق، ص -  (3)
  ابن مريم: املصدر نفسه. -  (4)
  .14عبد الكريم املغييل: املصدر نفسه، ص -  (5)
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ونستنتج مام سبق أن حكـام املغـرب اإلسـالمي تسـاهلوا يف معـاملتهم مـع اليهـود واسـتخدموهم يف النشـاط 

الدبلومايس سواء كمبعوثني لدول أوروبية أو االعتامد عليهم عند استقبال بعثـات، لـيس لكـون هـؤالء اليهـود 

ة سياسـية. كـام تبـني لنـا أن حسـن كانوا يجيدون العديد من اللغات فقط، وإمنا ملا كان لهؤالء من مهارة وخرب 

معاملة السلطة السياسية يف بالد املغرب مكنت اليهود من اعتالء مناصب حساسة يف الدولة املرينية بفضل ما 

يف الدولـة الحفصـية، وال الدولـة  نالوه من حرية و امتيازات. غري أن هذا النفوذ والتقليد السـيايس مل يحـدث 

  مبنح اليهود حرية اقتصادية وعلمية، دون أن يرفعوا عنهم قانون أهل الذمة.الزيانية، إذ اكتفى حكامها 

وقد نتج عن النفوذ السيايس واالقتصادي الذي متيز به يهود املنطقة برد فعل عنيف من قبل فقهاء املغرب     

م املغييل الـذي اإلسالمي يف أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عرش امليالدي، وعىل رأسهم الفقيه عبد الكري

متكن بفضل عزميته ومساندة بعض الفقهاء مثل التنيس يف القضاء عىل تواجد اليهود بإقليم تيوات، إال أن نفوذ 

  اليهود بقي مستمرا يف عهد الدولة الوطاسية.
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  الخاتــــــــــــمــــــــــــة

  

وجود اليهود يف املغرب اإلسالمي منذ االستعامر تبني من الدراسات واألبحاث األثرية والتاريخية عن 

الروماين ملنطقة شامل إفريقيا، إال أن بعض املؤرخني أرجعوا وجود اليهود باملنطقـة إىل العهـد الفينيقـي إال أن 

  أبحاثهم مبنية عىل فرضيات فقط.

بكرثة يف املدن كام نستنتج أن توزيع اليهود كان باملناطق الداخلية والصحراوية و أن تواجدهم كان 

الكربى كمدينة القريوان، وفاس، وسجلامسة، وتلمسان، والجزائر، ووهران، وقسنطينة وغريها من املدن وتزايـد 

  عددهم مع هجرة يهود إسبانيا يف نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عرش امليالدي.

ر الوسطى فضـلوا اإلقامـة يف كام توّصلنا من خالل الدراسات األوروبية الحديثة، إىل أن يهود العصو 

  مرص واملغرب اإلسالمي واألندلس عن االتجاه إىل بيت املقدس.

  وتبنّي لنا أن لليهود مصدرين ترشيعيني أساسيني هام: التوراة والتلمود.     

وللتلمود نفس قداسة التوراة رغم أنه من وضع حاخامات، ومن خالله ميكن التعرف عـىل تـاريخ اليهـود. 

اليهود إىل فرق دينية وأكرث هذه الفرق انتشارا يف بالد املغرب فرقة القرّائني، وفرقـة الّربـانيني،  كام انقسم

م)، 14أنه منـذ القـرن الثـامن الهجـري (و يالحظ هذه األخرية أكرثهم عددا ألنها تؤمن بالتوراة والتلمود، 

اجتهاد رجال الـدين تنظـر يف سّنت مصادر أخرى للترشيع وهي الرسبونسة أو التكانوت، وهي عبارة عن 

توجد لها حلوال يف التوراة وال التلمود. وهذه التكـانوت محـدودة  قضايا اجتامعية، واقتصادية مستجدة ال

الزمان واملكان هذا األمر يبّني أن ترشيعات اليهود خاضعة لكـل ألـوان التطـور مـادام هـذا األخـري يخـدم 

مصلحتهم. ونتج عن هذا التطور يف الرشائع إىل انقسـام املجتمـع اليهـودي يف املغـرب اإلسـالمي يف نهايـة 

لوسطى إىل فئتني: األوىل تعمل بنصوص التوراة والتلمود، وهي فئة اليهـود مـن األهـايل، والـذين العصور ا

ــة تعمــل تجمعــوا  ــة الثاني ــة بالتوشــابيم، والفئ ــة، والصــحراوية وتســمى هــذه الفئ ــاطق الداخلي   يف املن
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وبعض اليهود من األهـايل بتكانوت الجزائر أو تكانوت قشتالة يف فاس، ويعمل بهام يهود إسبانيا من الالجئني  

  يف املدن الكربى، وتسمى هذه الفئة بامليغوراشيم.

كام أظهرت لنا الدراسات أن الحياة الدينية عند اليهود معقدة جدا ويظهر ذلك من خـالل طقـوس 

ة الصالة، والصيام وقداسة السبت، كام يتبنّي أن كل األمور الدينيـة واالجتامعيـة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بالبيعـ

  كارتباط النصارى بالكنيسة.

أن اليهــود كــانوا يعيشــون يف أمــان وســلم وحريــة تامــة فــيام يخــص حركــاتهم  و أكــدت الدراســة

كان لهم مجلس قضايئ مستقل عـن السـلطة اإلسـالمية وانـدمجوا مـع املجتمـع اإلسـالمي، كـام  إذوعقيدتهم 

املغرب األقىص مل تظهر إلذاللهم كام يّدعي بعض أظهرت الدراسة أن األحياء الخاصة باليهود يف املغرب األدىن و 

التـي ظهـرت يف أوروبـا العصـور الوسـطى، وإمنـا  – Juiveries -املسترشقني، أو كام كانت تهدف الجيتوهـات 

قامت لحاميتهم من املسلمني الذين كانوا يثورون أحيانا ضد اليهود بسبب متادي وتطاول هؤالء يف سـلوكاتهم 

. رغم هذا التسامح فرض عىل اليهود زي خاص للتمييز بينهم وبني املسلمني، حتـى وإن ومعامالتهم للمسلمني

مل يلتزم به بعض أثرياء اليهـود وأصـحاب النفـوذ وبـاألخص يف الدولـة املرينيـة أيـن كـانوا ميتطـون األحصـنة، 

  ويدخلون حتى املساجد، إال أن لباس اليهوديات كان يشبه لباس املسلامت.

ر وجود تعايش بني املسلمني واليهود باملغرب اإلسـالمي، إذ كـان اليهـود يقـدمون كام أكدت املصاد

هدايا إىل املسلمني يف عيد رأس السنة، كام كان املسلمون يقدمون الخمرية لهم يف عيد الفصح، هـذا مـا يؤكـد 

ملسيحية يف الفـرتة حسن معاملة املسلمني لليهود، عكس ما تعرض له اليهود يف إسبانيا، نتيجة حركة االسرتداد ا

م، حيث تعرضوا للتهديد بالقتل وسلبت أموالهم. والخـالف الـذي كـان 1492-1391هـ/898-794املمتدة من  

قامئا يف املغرب اإلسالمي خالل هذه الفرتة كان بني اليهود أنفسهم أي بني يهود املغرب واليهـود الوافـدين مـن 

لناحية االقتصادية والثقافية مام زاد الشقاق بـني اليهـود الوافـدين إسبانيا، إذ كان امليغوراشيم أكرث تفّوقا من ا

واملقيمني بسبب تأثريات املسيحية التـي كـان يوسـم بهـا العنرصـ الجديـد، وبـدت العـداوة علنـا لـوال تـدخل 

  حاخامات الجزائر.
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للمنطقـة، وظهر أيضا تأثر عادات وتقاليد اليهود بعادات وتقاليـد املسـلمني منـذ الفـتح اإلسـالمي 

ويظهر هذا التأثري االجتامعي يف دفع املقّدم من الصداق، والطالق بدفع النفقة، كام يظهـر تشـابه بـني بعـض 

عادات اليهود واملسلمني يف حرص اليهـود عـىل الطهـارة، وعـادة الختـان، ورشوط الـذبح، وخلـع النعلـني عنـد 

مـن أسـباب الخـالف الـذي وقـع بـني التوشـابيم الدخول إىل البيعة، وتعدد الزوجات، هـذا األمـر األخـري كـان 

وامليغوراشيم، هؤالء الذين تأثروا بعادات النصارى وحرّمـوا تعـدد الزوجـات إال يف حـالتني: األوىل إثبـات عقـم 

املرأة بعد مرور عرش سنوات من الزواج، والثانيـة املـرض املـزمن للمـرأة.  وإن طلبـت الزوجـة الطـالق تفقـد 

ق والنيدونيا، كام متيّزت الحياة االجتامعية عند اليهـود بكـرثة أعيـادهم، وهـي تشـبه حقوقها من مؤخر الصدا

  أعياد يهود العامل، إال أن يهود املغرب إنفردوا بعيدين هام عيد امليمونة وعيد الهيلولة.

 كام يتبنّي أن الترشيع اليهودي يف غاية القسوة واملهانة بالنسبة للمرأة، فمـثال كـزواج اليبـوم، وهـو

خالفة األرامل حتى وإن كان يتعارض مع نـواهي التـوراة، فزوجـة األخ تعـد مـن املحـارم لـذلك تعـّدل بعـض 

  أحكامه واقترص عىل اإلخوة الذين يسكنون معا.

كام استنتجنا استبعاد البنت من املرياث يف حالة وجود الذكور، فجـاءت تكـانوت الجزائـر يف نهايـة 

م)، وأبطلت استخدام بعـض 15التاسع الهجري ( نوت قشتالة يف نهاية القرنم)، وتكا14القرن الثامن الهجري (

الرشائع التي كانت رمبا مفيدة يف األزمنة القدمية، و وضعوا قوانني تـتالئم مـع األوضـاع االجتامعيـة الجديـدة، 

زوجهـا وأصبح للبنت الحقفي املرياث، لكن بالنسبة للبنـات غـري املتزوجـات. كـام أصـبح للمـرأة حـق يف إرث 

املتوىف، كام يظهر من خالل الرشائع أن املرأة إذا رغبت يف الطالق وتركت منزل الزوج تفقد حقوقها، إذ أعطت 

  الرشيعة اليهودية حق الطالق للرجل كام أنه ال ميكن حدوث الطالق دون موافقته.

واعد الرشيعة الخاصة كام تبنّي لنا أنه رغم موقف الرشيعة اليهودية من املرأة، إال أن املرأة ترعى ق

بالطعام يوم السبت، وهو من أهم واجبات املرأة الدينية، واألعياد وقواعـد الطهـارة، فهـي املسـؤولة األوىل يف 

  املحافظة عىل الرشيعة داخل املنزل.
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أما فيام يخص النشاط الفكري عند اليهود فقد تبـنّي أن الفكـر اليهـودي مقيّـد بـالتوراة والتلمـود، 

من خالل برامج التعليم، إذ أن تربية الطفل تكون بإرشاف البيعة، وتّنمي فيه فكـرة تفـوق الفـرد  ويظهر ذلك

اليهودي عن باقي الشعوب، وتؤكد عىل احرتام العادات الدينيـة، واالجتامعيـة، وطبيعـة التعلـيم جعلـت مـن 

   بيئة إسالمية.الشخص اليهودي متعصب النتامئه وعدم قبوله لإلسالم، بالرغم من أنه كان يعيش يف

كام اتضح أيضا أنه مل يكن هناك إبداعا فكريا يف املغرب خالل هذه الفرتة، إذ جل الشخصيات التي 

برزت كانت من رجال الفقه، واكتفى اليهود بنقل ما تركه أسالفهم كام نقلوا عن املسلمني، وإن أبدع اليهود يف 

لفلسفة اإلسالمية، ومن األسامء اليهودية التي تأثرت بهـا: الشعر متأثرين بالشعراء العرب، كام يظهر تأثرهم با

سعديا الفيومي، ويهودا الهالفي، و موىس بن ميمون، ومن خالل ما سبق تبني براعة اليهـود يف الرتجمـة وهـذا 

إلملامهم الكامل باللغة العربية ولغات أوروبية. وكانت مؤلفات اليهود خالل فرتة البحث تكتب باللغة العربية 

و باللغة العربية بحروف عربية. ومعرفتهم للغات عديدة سّهلت لهم إقامة عالقات مع األوروبيني كام اعتمـد أ 

  عليهم حكام املغرب اإلسالمي إلبرام معاهدات واتفاقيات.

كان للمرتجمني اليهود دور هام لتعريف الدول النرصانية بثقافة العرب واملسلمني، فقاموا برتجمة و 

بية اإلسالمية إىل اللغـة العربيـة واللغـات األوروبيـة األخـرى، وبـرزت عـائالت يف حركـة الرتجمـة املؤلفات العر 

  كعائلة تيبون وعائلة قمحي.

ومن الجّيل أن اليهود استفادوا من الحضارة اإلسالمية التي عاشوا فيها وهذا ما يبنّي عىل أن اإلسالم مل يضـع     

الحدود للعلوم والثقافة وهذا يربهن أيضا عىل عدم عزلة اليهود يف املجتمع اإلسالمي عكـس الجيتـو املفـروض 

  سطى.عىل اليهود يف املجتمع النرصاين يف أوروبا العصور الو 

يف التجـارة سـواء التجـارة  كام تبنّي لنا من خالل الدراسة السابقة عام كان لليهود من دور كبري

الداخلية أو املبادالت الخارجية مع أوروبا مستغلني نفوذهم مـن خـالل تـوزيعهم وتنظـيمهم املحكـم يف 

املغرب األوسـط واملغـرب وباألخص مدن  -الطريق التجاري الرابط بني املدن الساحلية للمغرب اإلسالمي 

  وبالد السودان إذ عرب هـذا الطريـق كانـت تنقـل البضـائع ومنهـا الـذهب إىل أوروبـا. كـام كـان  -األقىص
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لليهود حركة تجارية واسعة مع مرص وبالد الهند والصني، ونجاح التجارة اليهودية كان بفضل وجـود رشكـاء  و 

وكالء يف الداخل والخارج. وهكذا احتكر اليهود تجارة الذهب أو الطريق املؤدي إىل الذهب، وأطلـق الباحـث 

Ch.E.Dufourcq قوي وتنظيمهم لهذه التجارة خالل عىل هذا الطريق بطريق اليهود بسبب حضور اليهود ال

م)، كام عمل يهود املغرب اإلسالمي بالربـا، وبرعـوا يف 15-14الفرتة املمتدة من القرن الثامن والتاسع الهجري (

  الصياغة والدباغة، وصناعة الخشب.

اسـة الرشـطة، إذ كام أظهرت لنا الدراسة أن اليهود تولوا أرفع املناصـب يف الدولـة املرينيـة   يف الـوزارة ورئ    

  متتعوا بحرية مطلقة يف البالط املليك.

عىل أن نفوذ اليهود التجاري والسيايس، مل يرض به ال العامـة مـن املسـلمني وال علـامء الـدين، إذ مل 

يكتف فقهاء اإلسالم يف بالد املغرب بإصدار فتاوى ضد اليهود وإمنا ثاروا ضدهم بسبب تجـاوز اليهـود للرشـع 

يتقيدوا بقانون أهل الذمة، أشهر هذه الثـورات ثـورة الفقيـه عبـد الكـريم املغـييل التـي أنهـت اإلسالمي، ومل 

  الوجود اليهودي يف منطقة توات، وثورات العامة باملغرب األقىص التي قضت عىل الدولة املرينية.

إال وخالصة القول فإنه رغم ما كتبه الغرب املسيحي عن اضطهاد وسوء معاملـة املسـلمني لليهـود، 

أنه ومن خالل الدراسة تم إثبات عكس ذلك إذ مل يعش اليهود منفصلني اجتامعيا، ودينيا، و فكريا، واقتصـاديا 

عن املجتمع اإلسالمي بل كانوا يتمتعون بنوع من الحكم الذايت حيث كان لهم استقالال قضائيا، غري أنه بالرغم 

  عىل لغتهم وديانتهم وتقاليدهم وسلوكهم.  من اختالطهم وعيشهم يف بيئة إسالمية إال أنهم حافظوا

  تعـاىل الـلـهتّم بحمـد           
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  املالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة بعدسة الباحثة

  صورة للملكة إيزابـيال وامللك فردينـاند
  1492ماس  31قرار طرد اليهود 

 متحف اليهود اسطنبول
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  صورة بعدسة الباحثة

  

  رشدصورة ابن 
  صورة موىس بن ميمون
 متحف اليهود اسطنبول
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  صورة بعدسة الباحثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة بعدسة الباحثة

  

  

  

  

  

  ورشباخ الحاخامني ريباخصورة لرضيحي 
  العاصمة الجزائر-بولوغني –مقربة اليهود 

  06/05/2009أخذت بتاريخ 
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  صورة للمظهر الخارجي لرضيحي الحاخامني
  وراشباخريباخ 

  العاصمة الجزائر-بولوغني –مقربة اليهود 
  06/05/2009أخذت بتاريخ 
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  البيبليوغرافيا

  

  املصــــادر واملــــــراجع

  

  : ثبت املخطوطات واملصادر واملراجع باللغة العربية.أوال

  

I- املخطوطات: 

 

 م).1267هـ/1099عبد القادر أبو عبوا الشهري بحسن الجوطي (ت : أبو حامد بن الجوطي -1

تأليف أنساب الرشفاء الذين لهم شهرة بفاس، مخطـوط مصـور بـامليكروفيلم، معهـد املخطوطـات، جامعـة  -

  .-تاريخ 1443 -الدول العربية تحت رقم

 م).1514هـ/920: عبد الباسط ابن خليل بن شاهني (ت ابن شاهني -2

تـاريخ  2403يف حوادث العمر والرتاجم، مخطوط بالهيئة املرصية العامة للكتـاب، تحـت رقـم الزهر الباسم  -

 ميكروفيلم. -50703تيمور 

 هـ.816: عيل يحي بن محمد بن صالح املغييل العصنوين التلمساين، كان حيا سنةلعصنوينا -3

 .3290مخطوط املكتبة الوطنية، تحت رقم: –رشح املنظومة التلمسانية يف الفرائض  -

 : تويف يف النصف األول من القرن الثاين عرش الهجري/الثامن عرش امليالدي.مجهول -4

ذكر قضية املهاجرين املسمون اليوم بالبلديني، مخطوط مصور بامليكروفيلم مبعهـد املخطوطـات بجامعـة  -

  .-تاريخ 1637-الدول العربية، عن الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

-Cat-3L شختــر:    -: مكتبة جامعة كمربج: وثيقة مـن مجموعـة تيلــورعقد زواجوثيقة طالق متبوعة ب -5

n°13 . 
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II - املصادر: 

 

  .القرآن الكريم -1

 الكتاب املقدس -2

 .1970: القاهرة، الطبعة الربوتستانتية، التوراة -3

 .1951: بريوت، الطبعة الكاثوليكية، التوراة -4

 هـ).728: (ت سنةاأليب -5

  هـ. 1328-1327: القاهرة، إكامل اإلكامل -

 م).1288هـ/688: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (تابن أيب أصيبعة -

 .1981، بريوت، دار الثقافة، عيون األنباء يف طبقات األطباء -6

محمـد بـن أيب القاسـم الرعينـي القـريواين (ت أواخـر القـرن الحـادي عرشـ  الـلــه: أبو عبد ابن أيب دينار -7

 ع عرش امليالدي).الهجري/الساب

 .1967املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس، تحقيق محمد شامم، تونس، املكتبة العتيقة،  -

 م).1320هـ/720الفايس (ت الـلـه: أبو الحسن بن عبد ابن أيب زرع -8

 .1936األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط،  -

 م).1233هـ/630بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين (ت: محمد ابن األثري -9

 م.1869الكامل يف التاريخ، بريوت، دار صادر،  -

 م).1404هـ/807: أبو الوليد إسامعيل بن يوسف بن األحمر (تابن األحمر - 10

 م.1937روضة النرسين يف دولة بني مرين، ترجمة أبو عيل و جورج ماريس، باريس -

 :إرسائيل املغريب  - 11

 م.1930الذبيحة عند اليهود، نرشها إبراهيم شبتاي منجويب، مرص -

 م).1653هـ/1062: صالح داؤود (تاآلنيس - 12
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 م.1985فتح امللك املعبود يف ذكر إجالء اليهود، تحقيق محمد موىس الحريري، القاهرة،  -

 م).1707هـ/1119محمد (ت الـلـه: أبو عبد األنصاري - 13

 م.1967العنايب، تونس، املكتبة العتيقة، فهرست الرصاع، تحقيق محمد  -

 م.380-375: ولد فيام بني سنةأورسيوس - 14

 .1982تاريخ العامل، ترجمة عبد الرحمن بدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش،  -

 م).1369هـ/779بن محمد بن إبراهيم اللوايت الطنجي (ت الـلـه: أبو عبد ابن بطوطة  - 15

 م.1993ئب األسفار، رشح هوامشه طالل حرب، بريوت، دار الكتب، تحفة النظار يف غرائب وعجا -

 :البغدادي إسامعيل - 16

-1945إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بريوت، دار العلوم الحديثـة،  -

1947. 

 م).1102هـ/487عبد العزيز (ت الـلـه: أبو عبيد البكري  - 17

 م.1913-1911، 2يا واملغرب، طبعة دي سالن، الجزائر، طاملغرب يف ذكر بالد إفريق -

 هـ).892هـ/279: أحمد يحي بن جابر (تالبالذري - 18

 .1956فتوح البلدان، تحقيق صالح الدين منجد، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية،  -

 : الريب بنيامني بن نونه التيطيل األندليس.بنيامني التيطيل  - 19

 هـ.1304ة وتعليق عزرا حداد، بغداد، رحلة بنيامني التيطيل، ترجم -

 م).1048هـ/440: أبو الريحان محمد بن أحمد (البريوين  - 20

 .1923اآلثار الباقية عن القرون الخالية، طبعة إدوارد سخاو، لبزاع،  -

 م).1469هـ/874: جامل الدين أيب املحاسن يوسف (ت ابن تغري بردي  - 21

 ت.-دالنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة.  -
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 م).1494هـ/899بن عبد الجليل التنيس املعروف بالحافظ التنيس (ت الـلـه: محمد بن عبد التنيس  - 22

 تاريخ بن زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدررو العقيان يف رشق بني زيان، تحقيق محمد بوعياد. -

 م).1626هـ/1036: أحمد بابا (تالتنبكتي - 23

 هـ.1329نيل اإلبتهاج، القاهرة،  -

 م).1463هـ/866: محمد عبد املنعم (تالجمريي  - 24

 .1984الروض املعطار يف خرب األقطار، حققه إحسان عباس، لبنان،  -

 م)1550هـ/957: ابن محمد الوزان الفايس املعروف بإسم ليون اإلفريقي (تالحسن الوزان  - 25

 م.1983وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجى، محمد األخرض، بريوت، املغرب اإلسالمي،  -

 م).1374هـ/776السلامين (ت الـلـه: لسان الدين محمد بن عبد ابن الخطيب  - 26

  .1901اإلحاطة يف أخبار غرناطة، القاهرة،  -

 .1964أعامل اإلعالم، تحقيق أحمد العبادي، ومحمود إبراهيم الكتاين، الدار البيضاء،  -

 .1928اللمحة البدرية يف أخبار الدولة النارصية، القاهرة،  -

 م).932هـ/300اإلصطخري (ت الـلـهبن عبد  الـلـه: أبو القاسم عبيد خردادبةابن   - 27

 م.1889املسالك واملاملك، ليدن -

 م).1405هـ/808: عبد الرحامن بن محمد األندليس (ابن خلدون - 28

العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر ومـن عـارصهم مـن ذوي السـلطان األكـرب،  -

  .1992دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

 .1958، 1: تحقيق عبد الواحد الوايف، القاهرة، لجنة البيان العريب، طاملقدمة -

 .1857تاريخ الدولة اإلسالمية باملغرب، الجزائر، طبعة بارون دسالن،  -

 : أبو زكريا يحي بن أيب بكر محمد بن الحسن بن خلدون.ابن خلدون  - 29
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 .1980من بني عبد الواد، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الجزائر، بغية الرواد يف ذكر امللوك  -

 م).1282هـ/681: شمس الدين أبو العباس أحمد (تابن خلكان - 30

 .1978وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  -

 م).1497هـ/696األنصاري (ت الـلـه: عبد الرحامن بن محمد بن عبد الدباغ  - 31

 ت.-معاليم اإلميان، تحقيق محمد ماصور، تونس، املكتبة العتيقة، د -

 م).1488-هـ894محمد بن إبراهيم (ت الـلـه: أبو عبد الزركيش  - 32

 .1966، 2تاريخ الدولتني: املوحدية والحفصية، تحقيق وتعليق محمد ماضور، تونس، املكتبة العتيقة، ط -

 م).1143-هـ538محمود بن عمر الزمخرشي الخوارزمي (ت  الـلـه: أيب القاسم جار الزمخرشي  - 33

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيـع،  -

1977. 

 م).1898هـ/1315: أحمد بن خالد النارصي ( تالسالوي  - 34

 .1954النارصي، ومحمد النارصي، الدار البيضاء، اإلستقصاء ألخبار دول املغرب األقىص، تحقيق جعفر  -

 م).1174هـ/570: الحرب السمؤال بن يهودا ابن أبوان (ت السمؤال بن يحي املغري  - 35

الرشفاوي،  الـلـهعليه وسلم، تحقيق محمد عبد  الـلـهإفحام اليهود وقصة إسالم السمؤال ورؤياه النبي صىل  -

 هـ.1407الرياض، 

 م).1153هـ/548توح محمد بن أيب القاسم عبد الكريم بن أيب بكر (ت : أبو الفالشهرستاين  - 36

 امللل والنحل، تحقيق محمد سيد كيالين،بريوت دار املعرفة، د.ت. -

 م).1522هـ/928: أبو العباس أحمد بن سعيد (ت الشامخي - 37

 .1995كتاب السري، تحقيق محمد حسن يونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية،  -
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ــن  - 38 ــامع اب ــد الش ــو عب ـــه: أب ــايت    (ت  الـل ــاين الهنت ــد املرج ــن محم ــامع ب ــد الش ــن أحم ــد ب محم

 م).1459هـ/873حوايل

 .1936األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق عثامن الكعاك، تونس،  -

 م).1198هـ/594: عبد امللك (ت ابن صاحب الصالة  - 39

 ت.-، د3الهادي التازي، بريوت، طتاريخ املن باإلمامة، تحقيق عبد  -

 م).922هـ/310: أيب جعفر محمد بن جرير (ت الطربي  - 40

 .1958تفسري الطربي، القاهرة، دار املعارف،  -

 : عباس بن محمد ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد السماليل املراكيش.العباس بن إبراهيم  - 41

 1976الوهاب ابن منصور، الرباط، املطبعة امللكية،اإلعالم مبن حل مراكش وأغامت من األعالم، تحقيق عبد  -

 م).870هـ/257(ت الـلـه: عبد الرحمن بن عبد ابن عبد الحكم  - 42

 .1964أنيس الصباغ، بريوت، دار الكتاب اللبناين،  الـلـهفتوح إفريقيا واألندلس، تحقيق عبد  -

 م).1286هـ/685: غريخوريوس امللطي (تابن العربي  - 43

 .1986ل، بريوت، تاريخ مخترص الدو  -

 م).1312هـ/712: (كان حيا عام ابن عذارى املراكيش  - 44

البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، تحقيـق ومراجعـة ح ، بـن كـوالن وليفـي بروفنسـال، بـريوت، دار  -

 ت.-، د2الثقافة، ط

 م).1341هـ/742(ت الـلـه: شهاب الدين أحمد بن فضل العمري  - 45

ماملك األمصار، ترجمة وهوامش كودفروا دومومبني، بـاريس، مكتبـة الجغرفيـون العـرب، مسالك األبصار يف  -

1927. 

 م).1396هـ/799: (تابن فرحون املاليك  - 46

 هـ.1351نيل اإلبتهاج عىل هامش الديباج، القاهرة،  -

 م).1552هـ/960: أحمد بن القايض املكنايس (تابن القايض  - 47
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 .1936-1934تحقيق بن علوش، الرباط،  ذرة الحجال يف غرة أسامء الرجال، -

 م).12هـ/7: القفطي جامل الدين القفطي (ت القرن ابن القفطي  - 48

 ت.-خبار العلامء بأخبار الحكامء، القاهرة، املتنبي، دأ  -

 م).1160هـ/555: حمزة (ابن القالنيس  - 49

 .1908والذهبي، بريوت،ذيل تاريخ دمشق، مصحوب بشذرات من تواريخ ابن الفارقي ويسبط ابن الجوزي  -

 م).1419هـ/821القاهري (ت الـلـه: أبو العباس أحمد بن عبد القلقشندي  - 50

 .1915صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء، القاهرة،  -

 م).1407هـ/810: أبو العباس أحمد بن حسني بن عيل بن الخطيب (تابن قنفذ القسطنطيني  - 51

 .1968محمد الشاذيل النيقر وعبد املجيد الرتيك، تونس، الفارسية يف مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق  -

 م).1350هـ/751محمد بن أيب بكر (ت الـلـه: شمس الدين أيب عبد ابن القيم الجوزية  - 52

 .1983، 3أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، بريوت، دار العلم للماليني، ط -

 م).1372هـ/774: عامد الدين أيب الفداء إسامعيل ابن عمر (تابن كثري  - 53

  .1966البداية والنهاية، بريوت، دار املعارف،   -

 .1971تفسري إبن كثري، القاهرة، دار الشعب،  -

 م).1600: (تمارمول كربخال  - 54

 .1984إفريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد زنيرب، أحمد توفيق، املغرب، دار املعرفة،  -

 م).10هـ/4ت نهاية القرن( الـلـهبن أيب عبد  الـلـه: أبو بكر عبد املاليك  - 55

رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان و زهادهم ونساكهم وسـري مـن أخبـارهم، تحقيـق بشـري البكـويش،  -

 .1994محمد العرويس املطوي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

 م).1058هـ/450: عيل بن محمد حبيب البرصي (تاملاوردي  - 56
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 .1983الدينية، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، األحكام السلطانية و الواليات  -

 م).1249هـ/647: عبد الواحد (تاملراكيش  - 57

املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، تحقيق محمد السعيد العريان، ومحمد العريب العلمـي، القـاهرة، مطبعـة  -

 .1950اإلستعاممة، 

 م).1611هـ/1020محمد بن مريم املديوين التلمساين(ت حوايل الـلـه: أبو عبد ابن مريم  - 58

 م.1908هـ/  1326البستان يف ذكر األولياء والعلامء بتلمسان، حققه محمد بن أيب شنب، الجزائر  -

 م).12هـ/6: (ت القرن مجهول  - 59

 .1986، اإلستبصار يف عجائب األمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، بغداد، دار الشؤون الثقافية -

 : مجهول  - 60

 .1920الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، تحقيق ابن شنب، الجزائر

مصباح األرواح يف أصول الفالح،  - م).1503هـ/909: محمد بن عبد الكريم املغييل التلمساين (تاملغييل - 61

 .1968تحقيق رابح بونار، الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، 

 م).1671هـ/1041أحمد بن محمد (ت: املقري  - 62

 .1968نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  -

نزهـة األنظـار يف عجائـب  - م).1813هــ/1228(ت ،: محمود بن سعيد مقيـدش (بفـتح املـيم)مقيدش - 63

 .1988، 1إلسالمي، طالتواريخ واألخبار، تحقيق عيل الزاوي و محمد محفوظ، لبنان، دار الغرب ا

 م).1441هـ/845: تقي الدين أحمد بن عيل (تاملقريزي  - 64

الحنفاء بأخبار األمئة الفاطميني الخلفاء، تحقيق جامل الدين الشيال، القاهرة، املجلس األعىل للشؤون أتعاظ  -

 .1967اإلسالمية، 
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 م).1311هـ/711: جامل الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن عيل (تابن منظور  - 65

 هـ.1301لسان العرب، القاهرة، دار املعارف،  -

 م).1205-1204هـ/603: القرطبي (تموىس بن ميمون  - 66

 داللة الحائرين: تحقيق حسن آتاي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د ت. -

 : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد عبد الدائم البكري التميمي القرييش.النويري  - 67

العباب وإضافة  قداح األداب يف الحركة السعيدة إىل قسنطينة والـزاب، تحقيـق محمـد ابـن شـقرون، فيض  -

 .1990، 1لبنان، دار الغرب اإلسالمي،  ط

 م).1736هـ/1149: محمد بن محمد األندليس (تالوزير الرساج  - 68

 .1985الغرب اإلسالمي،الحلل السندسية يف األخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، لبنان، دار  -

 م).1508هـ/914: أحمد بن يحيى(تالونرشييس  - 69

املعيار املغرب والجامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقيا واألندلس واملغرب، تحقيق محمـد حجـى وآخـرين،  -

 م.1981بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

 م).897هـ/284: أحمد بن يعقوب بن جعفر (اليعقويب  - 70

 .1893ن، البلدان، طبع ليد -

 م).19هـ/13: (كان حيا يف بداية القرن بن يوسف الزياين  - 71

 .1979دليل الحريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تحقيق املهدي بوعبديل، الجزائر،  -
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III-  املراجـــــــــع: 

 إبراهيم أحمد: -1

  .1967إرسائيل والتلمود، القاهرة،  -

 إبراهيم حركات: -2

 .1984، 2التاريخ، املغرب، الدار البيضاء، طاملغرب عرب  -

 إبراهيم عيل طرخان: -3

 .1958دولة القوط الغربيني، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية،  -

 إبراهيم موىس الهنداوي: -4

 ت.-األثر العريب يف الفكر اليهودي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، د -

 أحمد أمني: -5

 .1946ضحى اإلسالم، القاهرة،  -

 حمد راتب عرموش:أ  -6

 م.2005هـ/1426، 1اليهودية، موسوعة األديان، بريوت، دار النفائس، ط -

 أحمد شلبي: -7

 ت.-اليهودية، طبعة القاهرة، د -

 أحمد عيل موىس: -8

 .1977الفولكلور واإلرسائليات، القاهرة، دار املعارف،  -

 أحمد عيل النارصي: -9

 .1992القاهرة،  يانستي،تاريخ وحضارة مرص والرشق األدىن يف العرص اله -

 أحمد مختار العبادي، السيد عبد العزيز سامل:  -10

  يف التاريخ العبايس واألندليس، بريوت، دار النهضة العربية، د ت.  -

 .1981تاريخ البحرية اإلسالمية يف مرص والشام، بريوت، دار النهضة العربية،  -

 آدم ميتز:  -11

 .1967الهجري، ترجمة عبد الهادي ابوريدة، بريوت، دار الكتاب العريب، الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع  -

 

   



 

259 

 

 ادوارد جيبون:  -12

درة ومراجعـة أحمـد نجيـب هاشـم،   إضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها، ترجمـة محمـد عـيل أبـو -

 .1969القاهرة، 

 إرسائيل شاحات:  -13

 .1996، 2ترجمة رضا سلامن، لبنان، مراجعة مريم برّي، طعام،  3000الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة  -

 إرسائيل ولفنسون:  -14

  .1936موىس بن ميمونن القاهرة،  -

 م.1927هـ/1345تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، مرص، مطبعة االعتامد،  -

 إسعد رزوق:  -15

 .1970التلمود والصهيونية، بريوت،  -

 إبن أشنهو:  -16

 الصهيونية ومآلها الجزائر، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، د.ت.أصول  -

 ألفت محمد جالل:  -17

 .1978األدب العربي القديم والوسيط، القاهرة،  -

 ألفرد بل:  -18

  .1969الفرق اإلسالمية يف الشامل اإلفريقي، ترجمة عبد الرحامن بدمي، بنغازي،  -

 اميل برهييه: -19

 .1988، 2والنهضة، ترجمة جورج طرابييش، بريوت، دار الطباعة والنرش، طتاريخ الفلسفة، العرص الوسيط  -

 انجل باالنثيا:  -20

 .1955تاريخ الفكر األندليس، ترجمة حسني مؤنس، القاهرة، -

 أنطوان غطاس كرم:  -21

 .1990أعالم الفلسفة العربية، بريوت، مكتبة، د.ط،  -
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 إيفان هربك:  -22

 .1997، 2إفريقيا العام، اليونسكو، لبنان، طوحدة املغرب السياسية، تاريخ  -

 أنيس فاخوري:  -23

 .1974كشف األضاليل مرحلة أساسية يف إزالة إرسائيل، بريوت -

 برنشفيك:  -24

 .1988، 1تاريخ إفريقية يف العهد الحفيص، ترجمة حامدي الساحيل، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، ط -

 البريوين:  -25

 .1954يدر آباد الدكن، يف تحقيق ما للهند من مقولة، ح -

 تاريخها وغاياتها: التوراة:  -26

 م1972هـ/1392، 1ترجمة وتعليق سهيل ديب، بريوت، دار النفائس، ط -

 ثروت أنيس السيوطي:  -27

 نظام األرسة بني اإلقتصاد والدين، القاهرة، دار الكتاب العريب، د ت. -

 جيالن عباس:  -28

 .1989األعياد واالحتفاالت، القاهرة،  -

 بن شمعون: حاي   -29

 .1912األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية لإلرسائيلني، القاهرة، مطبعة كوهني و روننتال،  -

 الحبيب الجنحاين:  -30

 .1978م)، تونس، الدار التونسية للنرش، 10-9هـ/4-3املغرب اإلسالمي، الحياة االقتصادية واالجتامعية ( -

 حبيب سعيد:  -31

 لقاهرة، دار التأليف والنرش للكنيسة األسقفية.املدخل إىل الكتاب املقدس، ا -

 حسن الباش:  -32

 م.1990هـ/1411، 1العقائد الوثنية يف الديانة اليهودية، دمشق، دار قتيبة، ط -
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 حسن ظاظا:  -33

 م.1999هـ/1460، 4الفكر اليهودي أطواره ومذاهبه، بريوت، ط -

 حسني مؤنس:  -34

 .1948فتح العرب للمغرب، مرص  -

 خليفة التونيس:  -35

 .1951الخطر اليهودي، بروتوكوالت حكامء صهيون، القاهرة،  -

 داود عبد الغفور:  -36

 جذور الفكر اليهودي، األردن، د ت. -

 دوزي:  -37

 .1994املسلمون يف األندلس، ترجمة حسن حبيش، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب،  -

 الدومييل:  -38

 .1962يوسف موىس وعبد الحليم النجار، القاهرة، دار القلم،  العلم عند العرب، ترجمة محمد -

 روالند أوليفر:  -39

موجز تاريخ إفريقيا، ترجمة دولت صادق، مراجعة محمد السـيد غالـب، القـاهرة، الـدار املرصـية للتـأليف  -

 .1965والرتجمة، 

 شارل لوران:–روهلنج   -40

، دراسة وتقديم حجازي السقا، الجيزة، مكتبة الـلـه الكنز املرصود يف قواعد التلمود، ترجمة يوسف حنا نرص -

 .2003، 1النافذة،   ط

 زامباور:  -41

معجم األنساب واألرسات الحاكمة يف التاريخ اإلسالمي، ترجمة بعض فصوله سيدة إسامعيل كاشـف وحـافظ  -

 .1984أحمد حمدي، وأحمد ممدوح حمدي، لبنان، دار الرائد العريب، 
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 زبيدة محمد عطا:  -42

 .2003، 1اليهود يف العامل العريب، القاهرة، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، ط -

 الزركيل: -43

 .1992األعالم، قاموس تراجم، بريوت، دار العلم للماليني، الطبعة العارشة،  -

 زيك محمد: -44

 .1945الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، مرص، دار املعارف،  -

 الفتاح عاشور:سعيد عبد  -45

 .1993وبيون واملامليك يف مرص والشام، القاهرة، األي -

 سمري حامد، محمد عبد العال:  -46

 م.1992هـ/1416، 1اليهود تاريخا وعقيدة، كلية أصول الدين بآسيوط، ط -

 سوزان السعيد يوسف: -47

األدىن القـديم، عـني  دراسـة مقارنـة مـع حضـارات الرشـق –املرأة يف الرشيعة اليهودية حقوقها و واجباتهـا  -

 .2005، 1الدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتامعية ـ ط

 السيد عاشور: -48

  الختان يف الرشائع الساموية و الوضعية، القاهرة، د ت. -

 الشامي رشاد: -49

 .1978الحديثة)، القاهرة، دار نرش     سعيد رأفت، -الوسيطية-تطور وخصائص اللغة العربية (القدمية -

 لنارص:شوقي عبد ا -50

 بروتوكوالت حكامء صهيون وتعاليم التلمود، القاهرة، دت. -

 صابر أحمد طه: -51

 .1997هـ/1417، 1نظام األرسة يف اليهودية والنرصانية واإلسالم، دار العلم، ط -

 صابر طعيمة: -52

 م.1985هـ/1406، 1األسفار املقدسة قبل اإلسالم، بريوت، ط -
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 صربي جرجيس: -53

 .1969، 1الصهيوين والفكر الفرويدي، القاهرة، عامل الكتب، طالرتاث اليهودي  -

 صموئيل هرني هوك: -54

 .1983منعطف املخيلة البرشية، ترجمة صبحي حريري، سورية، دار الحوار،  -
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